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1 Úvod 

Zvyšování výkonnosti podniku je dnes vzhledem k rostoucí globalizaci trhů a dostupnosti 

zdrojů nezbytné pro udržení firemní konkurenceschopnosti. V tržním prostředí dochází neustále 

ke změnám, jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, a právě tyto změny ovlivňují 

podnikovou výkonnost. Bez schopnosti flexibilně a zejména efektivně přizpůsobit podnikové 

procesy změnám tržního prostředí je riziko poklesu firemní konkurenceschopnosti vysoké, 

a proto je nutno permanentně analyzovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat podnikové procesy, 

které musí co nejefektivněji podporovat strategické cíle firmy, tak, aby docházelo k růstu 

produktivity. 

Produktivita podniku se dá dle Basla (BASL, a další, 2002) pozitivně ovlivnit nejen 

zvýšením produktivity pracovníků, ale i lepší organizací práce, což je umožněno díky rozvoji 

sofistikovaných metod podporovaných informačními technologiemi. Takovými metodami jsou 

například modelovaní nebo simulace. Řešení pomocí intuice a zkušeností je značně rizikové a při 

řešení komplexních procesů zcela vyloučené. Simulace umožňuje levně a rychle ověřovat 

výsledky změn v procesech, ještě před jejich aplikací v reálném prostředí, což ve skutečnosti 

znamená vyvarování se nákladným změnám v procesech, které by v konečném důsledku 

nemusely přinést pozitivní zlepšení. 

Tématem této diplomové práce je využití moderních metod pro analýzu, modelování 

a simulaci procesů v prostředí reálného ekonomického života. Pomocí grafického znázornění 

procesních digramů budeme mapovat a analyzovat podnikové procesy společnosti V-NASS s.r.o. 

a následně modelovat daný proces pomocí programu Witness, který umožňuje procesy také 

simulovat. Právě simulace nám nejlépe umožní pochopit, jak daný proces probíhá a jak lze jeho 

postup pozitivně ovlivnit.  
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2 Metodická východiska a nástroje modelování podnikových procesů 

2.1. Procesy 

Procesy jsou podle Svozilové (SVOZILOVÁ, 2011) sledem činností, při kterých dochází 

k přeměně vstupů na požadované výstupy neboli produkty procesu. Produktem procesu mohou 

být hmotné nebo nehmotné výstupy, které slouží k naplnění potřeb interního nebo externího 

zákazníka. Zásadním rysem procesů je to, že se tento sled činností opakuje. 

 

Účastníci procesu  

 Zákazník: Zákazník je tím, kdo zadává požadavky na podobu výstupu procesů a 

pro koho jsou tyto výstupy realizovány.  

 Dodavatel: Dodavatel zajišťuje vstupy, které jsou nezbytné pro běh procesu. 

 Vlastník procesu: Je zodpovědný za průběh a výstup procesu. Má právo správy 

procesu a je zodpovědný za jeho zlepšování. 

 Manažer procesu: Manažer procesu je osoba zodpovídající za určené procesy. 

 Šampión procesu: Šampión procesu je taková osoba, která bez ohledu svou 

funkci v procesu předává své zkušenosti o daném procesu ostatním účastníků. 

 Operátor procesu: Operátor procesu je osoba, která se procesu přímo účastní a 

která může ovlivnit pouze ty dílčí činnosti, na kterých se podílí.  

  

Obr. 2.1 Model procesu (ŠIMOVÁ, 2009) 
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Kategorie procesů 

Podnikové procesy lze členit podle mnoha hledisek. V závislosti na funkci a důležitosti: 

 

 

 Hlavní: V rámci hlavních procesů vznikají výstupy požadované externím 

zákazníkem. Cílem hlavních procesů je přímá podpora strategických 

podnikatelských cílů organizace, na jejichž základě je organizace postavena.  

 Řídící procesy: Zajišťují realizaci strategických cílů podniku. 

 Podpůrné: Stěžejní funkcí podpůrných procesů je tvorba podmínek podporující 

hlavní procesy. Podpůrné procesy vytvářejí hodnotu pro externího zákazníka.  

 Vedlejší: Vedlejší procesy se nepodílí na hlavní činnosti organizace. Často jsou 

předmětem outsourcingu.  

 Sdílené procesy: Vytváří podmínky pro funkci všech podnikových procesů 

a vytvářejí hodnotu pro interního zákazníka.  

Obr. 2.2 Rozdělení procesů (ŠIMOVÁ, 2009) 

 52 + (BASL, a další, 2002) 33        Obr53 (ŠIMOVÁ, 2009) 
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Charakteristiky procesu  

Každý proces je definován pomocí základních atributů (ŠIMOVÁ, 2009): 

 Cíl: Každý proces musí mít jasně definovaný cíl, který obsahuje konkrétní cílové 

hodnoty ukazatelů. 

 Vlastník: Je nutné, aby měl každý proces vlastníka, který je za něj zodpovědný. 

 Hranice: Hranice procesu vymezují, vše to, co do procesu patří a co je již mimo 

oblast jeho působení.  

 Zákazník:  Výsledky každého procesu jsou určeny pro konkrétního zákazníka.  

 Vstupy a výstupy: Vstupy jsou dodávány externími nebo internímu dodavateli. 

Během procesu jsou zcela spotřebovány.  

 Zdroje: Zdroje představují podmínky, které jsou nutné k realizaci procesu. 

Zdroje jsou charakteristické tím, že se během procesu zcela nespotřebují. Zdroji 

mohou být zaměstnanci, ale také informace, výrobní prostory či technické 

prostředky. 

 Regulátory: Regulátory jsou omezující vlivy, kterým se proces musí přizpůsobit. 

Jedná ze zejména o legislativní normy, vnitropodnikové směrnice, ale také 

o omezení technické a přírodní. 

 Činnosti: Každý proces je sledem činností, které se skládají z úkolů. Činnosti 

jsou na rozdíl od procesů, zpravidla vykonávány na úrovni podnikových skupin 

či oddělení. 

 Opakování procesu: Proces probíhá opakovaně podle předem očekávaných 

variant. Všechny stavy, ve kterých se může proces nacházet, musí být řádně 

zdokumentovány. 

 Metriky: Metriky složí k sledování průběhu výkonu procesu a naplňování 

podnikových cílů. Sledovat lze celou škálu parametrů, jako jsou náklady, dodací 

lhůty ad. 

  



7 
 

Procesní organizace 

Procesní organizace se vyznačuje několika základními charakteristikami: 

 Procesy takové organizace mají vlastníka zodpovědného za průběh procesu. 

 Pro každý proces jsou stanoveny jasné metriky. 

 Procesy, které nevytvářejí přidanou hodnotu, jsou identifikovány a eliminovány. 

 Dochází k permanentnímu zdokonalování procesů. 

 

Metody optimalizace podnikových procesů  

Basl (BASL, a další, 2002) rozlišuje dva základní přístupy optimalizace procesů: 

 Radikální zlepšování procesů: Tato metoda předpokládá jednorázovou změnu 

procesů za účelem pozitivní změny výkonnosti daného procesu. K tomuto 

přístupu řadíme metodu Business Process Reengineering. 

 Kontinuální zlepšování procesů: Metoda CPI předpokládá, že jen postupné 

zlepšování procesů je pro podnik efektivní. Kontinuálního zlepšování využívají 

například metody Kaizen a Total Quality Management 

 

Rozpad procesů 

Obecně rozlišujeme pět úrovní, ve kterých můžeme proces pozorovat. Záleží vždy 

na aktuální potřebě míry abstrakce (BASL, a další, 2002): 

 proces, 

 subproces, 

 činnost, 

 operace, 

 krok.  
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2.2. Model  

Model představuje zjednodušený obraz reality. Nepodstatné prvky reality jsou vynechány 

a jsou zachovány jen ty, které jsou z hlediska budoucího využití modelu podstatné. 

Myslín (MYSLÍN, 2012) rozlišuje tři druhy modelů podle rozdílného pohledu na proces. 

 funkční model, 

 behaviorální model, 

 strukturální model. 

 

Funkční model se zaměřuje na modelování funkcí, vstupů a výstupů systému. 

Behaviorální model se zaměřuje na chování systému a posloupnosti aktivit. Strukturální model se 

orientuje na strukturu a účastníky procesu. 

Jak uvádí Myslín (MYSLÍN, 2012), při business modelování dochází nezbytně 

k spolupráci zákazníka a analytika, popřípadě i dalších subjektů, a proto není tento proces 

z hlediska komunikace prostou záležitostí. Právě při komunikaci účastníků s jiným pohledem 

na podnikový proces se může vyskytnout problém sémantické mezery, který pramení nejen 

z jiného pohledu na modelovaný problém, ale také z odlišných schopností uvažování 

a vyjadřovaní účastníků modelování. K eliminaci možnosti vzniku sémantické mezery 

napomáhají různé metody a nástroje business modelování. Aby nebyl další postup řešení 

prováděn podle nesprávného zadání, musí být konečný model vždy schválen zákazníkem 

a zanesen do projektové dokumentace. 
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2.3. Simulace 

„Simulace je moderní metoda analýzy složitých podnikových procesů, které obsahují 

prvky náhodného a dynamického chování.“ (DLOUHÝ, a další, 2007) 

Velkou výhodou při simulaci procesů je možnost vytvářet modely i neexistujících 

systémů a sledovat jejich chování ještě dříve, než dojde k zahájení  jejich realizace. Díky tomu 

můžeme vytvořit systém, který bude po dokončení plně odpovídající představám zadavatele. 

Důvodem simulace je potřeba minimalizace rizika nesprávného fungování systému 

a minimalizace vícenákladů. Zejména realizace strategických systémů znamená značné finanční 

náklady a tudíž především u těchto systému je simulace před jejich realizací výslovně nutná. 

Procesy mohou být po namodelování odsimulovány v neporovnatelně kratší době, nežli 

by probíhaly ve skutečnosti. Krátká doba simulace procesu umožňuje vyhodnocení mnoha 

variant řešení s minimálními náklady. Parametry modelu lze měnit také v průběhu simulace 

a neprodleně tak sledovat dopady změn, které jsou v modelu prováděny. Typickou změnou 

v modelu může být změna počtu pracovníků na směně, či délka jejich pracovních směn. 

Simulace poskytuje uživateli větší hloubku informací, nežli statický model a dokáže 

obsáhnout také složité a rozsáhlé systémy, u kterých nelze jiným způsobem odhadnout jejich 

chování. 
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2.3.1. Mapování procesních toků 

Účelem využití nástrojů pro mapování procesních toků je jejich přehledné zaznamenání. 

Výsledkem mapování jsou obvykle speciální diagramy obsahující informace podstatné k další 

procesní analýze. Mapování procesů umožňuje (SVOZILOVÁ, 2011):  

 zobrazit vývoj procesu v čase, 

 graficky stanovit hranice procesu, 

 zjednodušit komunikaci mezi účastníky modelování, 

 zachytit místa v procesu, kdy dochází k jeho rozvětvení nebo navázání na jiné 

procesy. 

 

Typy procesních diagramů 

Typy diagramů se liší z hlediska jejich specifického zaměření na konkrétní řešení problémové 

oblasti. V rámci běhu projektu je v závislosti na fázi řešení obvyklé využití různých typů 

nástrojů. 

SIPOC: Diagram SIPOC přehledně zobrazuje základní prvky procesu a využívá se pro základní 

zobrazení systému. Zaměřuje se na zobrazení aktivit základních kategorií ovlivňujících proces, 

kterými jsou dodavatelé, vstupy, výstupy, zákazníci a samotný proces. 

Diagramy přesunů: Diagramy přesunů jsou vhodné pro zobrazení procesů, u kterých je důležitá 

nejen časová posloupnost aktivit, ale také jejich prostorové rozložení, protože tyto diagramy 

slouží k optimalizaci pohybu materiálu, pracovníků, zákazníků atp. 

Procesní mapy: Procesní mapy jsou využívány zejména v počátcích mapování procesů. 

Neobsahují hluboké detaily procesu, a proto jsou vhodným nástrojem sloužícím k celkové 

orientaci v procesech systému. 

Dráhové diagramy: Dráhové diagramy jsou využívány při potřebě zobrazovat průběh procesů 

skrze jednotlivá oddělení podniku. 

Mapy budování přidané hodnoty: Diagramy pro budování přidané hodnoty jsou využívány 

zejména při hledání možnosti zkrácení doby zpracování.   
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2.4. Metody business modelování  

Bussines procesy lze modelovat různorodými metodami za pomocí diferencovaně 

orientovaných nástrojů. 

Metoda BSP (Bussines Systém Planning) 

Tato metoda je určena k analýze a návrhu informačního systému podniku. Je určena 

k podpoře specifických procesů podniku s ohledem na konkrétní organizační strukturu 

a různorodou informační potřebu. Filozofií metody je co možná největší sdílení podnikových dat 

k zajištění jejich využití pro podporu rozhodování. Metoda využívá mimo textového vyjádření 

také tabulky a grafické prostředky v podobě diagramů.  (MYSLÍN, 2012) 

Standard IDEF (The Integrated DEFinition)  

Jedná se o obsáhlou skupinu metod pro modelování. Pro modelování procesů jsou určeny 

IDEF0 a IDEF3. V případě IDF3 jsou k popisu procesů využívány takzvaně strategie, které 

představují různě abstrahované pohledy na modelovaný systém. Strategie rozlišujeme podle 

zaměření na strategie procesně zaměřené na strategie objektově zaměřené. (ŘEPA, 2007), 

Strategie zaměřená na objekty slouží ke znázornění proměny jednoho druhu objektu 

na jiný v průběhu procesu. Graficky jsou jednotlivé druhy objektů znázorněny kruhem 

obsahujícím název druhu objektu.  

Metoda ARIS (Architecture of Ontegrated Information Systems) 

Pro modelování využívá mnoha typů diagramů, které lze využít pro modelování procesů 

na rozdílných úrovních. Nejznámějšími diagramy jsou například model tvorby přidané hodnoty, 

funkční strom, anebo model přiřazení funkcí. (ŠIMOVÁ, 2009) 

Standard UML (Unified Modeling Language) 

Jazyk UML byl původně určen jako nástroj pro vývoj programových systémů. Rozvojem 

tohoto jazyka se ovšem stal modelovacím nástrojem s širokým potencionálem uplatnění.  

Pro procesní modelování je využíván diagram aktivit. Tento diagram modeluje procesy jako 

soubor aktivit a přechodů mezi nimi. (ŠIMOVÁ, 2009) (BASL, a další, 2002) 
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BPMN (Business Process Modeling Notation) 

BPMN je nevíce užívanou notací pro modelování procesů, jehož vývojem se zabývá organizace 

OMG. Tato notace vychází z diagramu aktivit UML, ale oproti diagramu aktivit je obohacena 

o další elementy, které umožňují modelování i složitých procesů.  

Myslín (MYSLÍN, 2012) například uvádí, že: „Cílem BPMN je tedy standardizovaná notace, 

která bude srozumitelná, jak business analytikům, tak také zákazníkům, kteří budou moci 

validovat jednotlivé procesy a jejich správnost a adekvátnost.“ 

BPMN notace vymezuje jediný diagram, který se nazývá Business Process Diagram (BPD). 

Tento diagram je tvořen odlišnými grafickými objekty, které znázorňují události, činnosti, brány 

toky, asociace, bazény a dráhy a jiné. 

Doplňkem notace BPMN je jazyk BPML, tedy Business Proces Modeling Language. Tento jazyk 

vycházející z Extensible Markup Language (XML) a slouží k modelování a popisu procesů.  

BPMN rozlišuje několik základních druhů modelů (ŠIMOVÁ, 2009), (ŘEPA, 2007): 

 privátní procesy, 

 veřejné abstraktní procesy, 

 procesy spolupráce. 

 

Modely pro privátní procesy popisují činnosti, které se odehrávající se uvnitř organizace. 

Naopak modely pro veřejné abstraktní procesy popisují ty činnosti, které se uskutečňují mimo 

privátní procesy. Procesy spolupráce popisují chování mezi dvěma nebo více podnikovými 

procesy.  
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Základní symboly BPMN diagramu: 

V následujícím textu jsou popsány vybrané prvky notace BPMN, a to zejména ty, které 

byly využity při modelování zkoumaného business procesu. (ALLWEYER, 2010) 

 

Událost 

Události jsou v BPMN znázorněny kruhy a jejich účelem je znázornit k jakým událostem během 

procesu dochází a v jakém pořadí k nim dochází. Základními událostmi jsou události počáteční, 

koncové a mezikroky. Počáteční události jsou spojeny s aktivátorem procesu, jejichž typ můžeme 

znázornit symboly uvnitř kruhu události. Aktivátory mohou být například zprávy nebo časová 

pravidla. Koncové události jsou spojeny s výsledkem procesu. Podstatné události, které 

sledujeme v průběhu procesu, zaznamenáváme třetím typem události a to mezikrokem. 

Mezikrokem znázorňujeme například milníky v rámci procesu. 

Aktivity 

Aktivity neboli činnosti znázorňují procesy, pod-procesy a úkoly. Aktivity znázorňujeme 

obdélníky se zaoblenými hranami, které podle potřeby obsahují znaky odlišující různé typy 

aktivit. Pro lepší názornost umožňuje notace BPMN rozlišovat nejen různé druhy aktivit, ale také 

různé druhy úkolů. Těmi neužívanějšími úkoly jsou abstraktní úkoly, manuální úkoly anebo 

úkoly pro znázornění příjmu a odeslání zprávy. Jedním ze tří typů aktivit jo také pod-procesy. 

Pod-procesy charakterizujeme jako soubor činností, které jsou součástí jiného procesu. Pod-

procesy v diagramu znázorňujeme otevřeně nebo uzavřeně. Uzavřené znázornění umožňuje skrýt 

logiku po-procesu a zpřehlednit celé grafické znázornění. Uzavřený pod-proces je označen 

znaménkem plus v dolní části aktivity.  

Brána 

Brána, kterou graficky znázorňujeme na hraně stojícím čtvercem, je grafický element 

znázorňující místo, ve kterém se schází nebo rozchází paralelní či alternativní cesty procesu.  

Bránu lze obohatit grafickými symboly vyjadřujícími operaci, kterou brána provádí.  
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Sekvenční tok 

Sekvenční tok určuje, v jakém pořadí budou aktivity procesu prováděny. Tyto toky jsou 

představovány nepřerušovanou čárou s plnou šipkou. Mimo prostého sekvenčního toku 

rozeznáváme ještě podmínkový a defaultní sekvenční tok. 

Tok zpráv 

Pro znázornění toků zpráv mezi dvěma účastníky procesu se využívá přerušovaná čára 

s prázdnou šipkou. 

Asociace 

Asociace umožňuje pomocí tečkované čáry spojit entitu procesu s nějakou dodatečnou informací. 

K aktivitě nebo toku tak nejčastěji přiřazujeme komentáře nebo související dokumenty. 

Datový objekt 

Datový objekt značený jako list papíru reprezentuje data, která můžeme spojit asociacemi 

s konkrétními aktivitami a toky. 

Seskupení 

K seskupení je využíván obdélník kreslený přerušovanou čárou a slouží k seskupení aktivit 

zejména za analytických důvodů. 

Bazény 

Bazény jsou znázorněny obdélníkem kresleným plnou čarou. Ohraničují procesy, jejichž název se 

nachází v záhlaví bazénu. V rámci jednoho bazénu se nachází právě jeden proces. Komunikace 

mezi bazény probíhá pomocí zasílání zpráv. 

Dráha 

Dráhy jsou součástí bazénu a slouží k uspořádání aktivit. Komunikace mezi dráhami probíhá 

pomocí sekvenčního toku. 
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2.5. Postup tvorby modelu 

Pro zajištění celkového úspěchu projektu je potřebné dodržovat ověřené postupy, které 

jednoznačně zvyšují pravděpodobnost úspěšného ukončení projektu. (Lanner Group Limited, 

2012) 

Typický sled událostí: 

1. stanovení cílů, 

2. stanovení rozsahu a úrovně detailnosti modelu, 

3. sběr dat, 

4. strukturování modelu, 

5. tvorba modelu, 

6. simulace, 

7. generování reportů, 

8. testování modelu, 

9. experimentování s modelem, 

10. tvorba dokumentace modelu, 

11. prezentace výsledků a jejich aplikace. 
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Stanovení cílů 

Stanovení cílů je první a nejdůležitější fází každého simulačního projektu. Výsledkem 

jakékoli simulace projektu by mělo být lepší obchodní rozhodnutí.  

Stanovení rozsahu a úrovně detailnosti modelu 

Rozsah simulačního modelu definuje, kde model začíná a kde končí. Je důležité omezit 

rozsah modelu jak je to jen možné, s ohledem na úroveň podrobností obsažených v modelu, zlaté 

pravidlo je modelovat minimum nezbytné pro dosažení cíle modelu. 

Na začátku procesu tvorby modelu, vede jeho drobné doplňování k rozsáhlému zvýšení 

jeho přesnosti. Model, se stává podrobnější, nicméně, každé následné doplnění dodává modelu 

méně přesnosti.  

Graf znázorňuje typický vztah mezi úrovní detailu modelu a přesnosti modelu.  

 

Sběr dat 

Data o modelu rozdělujeme do dvou kategorií na data dostupná a nedostupná. 

Dostupná data jsou snadno k dispozici, ve vhodném formátu a lze je okamžitě použít. 

Nedostupná data dále rozdělujeme na ty, které jsou nedostupné, ale shromažditelné a na ty, které 

jsou nedostupné a neshromážditelné. Shromážditelná data jsou taková, která jsou buď 

v nesprávném formátu, nebo nebyly dříve shromážděny. Neshrohmažditelná data jsou taková, 

která nejsou k dispozici a není je možné shromáždit. (FIALA, 2003)  

Obr. 2.3 Vztah mezi úrovní detailu a přesnosti modelu (Lanner Group Limited, 2012) 
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Pokud nejsou data k dispozici a nelze je shromáždit, musí být použity odhady, které lze 

získat například pomocí údajů výrobce, kteří často uvádějí potřebné informace ve specifikaci 

stroje. Další možností při absenci dat je využití analýzy citlivosti. Analýza citlivosti znamená 

postupné nahrazení neznámých parametrů vysokou a nízkou hodnotou. Pokud jsou výsledky 

po testování těchto extrémních hodnot podobné, pak to znamená, že prvek, jehož hodnoty 

testujeme, není důležitou součástí celého procesu a že hrubý odhad parametrů bude dostačující. 

Pokud se výsledky výrazně liší, pak je nutné zajistit bližší odhad. Při využití odhadů, je nutné 

deklarovat, na jakém předpokladu je tento odhad založen.  

Sběr dat je jednou z rozhodujících činností, které ovlivňují budování modelu.  

Při získávání informací je tedy nezbytné soustředit se také na výbornou komunikaci. 

Strukturování modelu 

Důležitým, posledním krokem před vytvořením simulačního modelu je jeho 

strukturování. Strukturováním modelu identifikujeme nejobtížnější oblasti pro modelování 

a můžeme zvýraznit další požadavky, které mohou být jinak přehlíženy. Pro znázornění struktury 

modelu obvykle využíváme návrh obsahující konkrétní elementy, které mají být v modelu 

využity v každé jednotlivé etapě. Návrh může obsahovat také informace týkající se vstupních 

a výstupních pravidel, které mají být použity na klíčové prvky modelu. 

Tvorba modelu 

Při tvorbě modelu je velice podstatné postupovat po etapách. Každou dokončenou etapu 

je nutné důkladně testovat dříve, než je přistoupeno k další etapě tvorby modelu. Etapovým 

postupem tvorby modelu je mnohem snazší najít případné problémy, které se v modelu 

vyskytnou. Hlavním krokem při budování modelu je vytváření prvků a jejich propojení 

s pravidly. 
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Spuštění modelu 

Po vytvoření modelu, můžeme simulaci spustit a upravit ji přidáním, změnou nebo 

odstraněním prvků. Následným znovuspuštěním simulace posoudíme dopad takovýchto změn. 

Spustit simulaci můžeme v režimu krok za krokem nebo v režimu dávkovém. 

V programu witness existuje mnoho funkcí, které pomáhají analýze, včetně 

standardizovaných tabulkových zpráv a grafů. Mohou být vytvářeny také časové řady, koláčové 

grafy, histogramy aj. 

Generování zpráv 

Po vytvoření a spuštění modelu, můžeme využít reporty, které mohou pomoci vybrat mezi 

alternativními scénáři modelování. 

Příklady důvodů pro výběr mezi alternativními variantami: 

 Zvýšení produktivity strojů.  

 Zvýšení počet dílů zpracovaných během simulovaného provozu. 

 Racionalizace využití pracovní síly a její čas strávený na daných činnostech. 

 Snížení množství vstupů, při zachování výstupů. 

 Udržení počtu zákazníků. 

 Zlepšení odhadu životnosti strojů. 

 

Testování modelu 

Testování simulačního model se skládá z verifikace a validace. 

Verifikace zajišťuje, že obsah modelu je v souladu s očekáváními. Umožňuje například 

zjistit, zda díly (element) putují po správné trase, a že pracovní síly vykonávají úkoly 

na správných prvcích ve správném pořadí podle daných priorit. 

Validace ověřuje přesnost modelu v porovnání s reálným světem. Typická validace bývá 

provedena například kontrolou sady výstupů modelu, které vznikly na základě konkrétního 

souboru vstupů. 
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Experimentování s modelem 

Pokud se model se podobá chování reálné situace, můžete prozkoumat řadu 

potencionálních scénářů, které by měly být definovány v rámci původních cílů simulační studie. 

Úspěšné experimentování by mělo zahrnovat užití záběhového období nebo počátečních 

podmínek, rozhodování o vhodné délce běhu simulace a spuštění modelu s více než jedním 

náhodným proudem dat. Doba zahřívání umožňuje modelu dosažení ustáleného stavu, do kterého 

simulační software neshromažďuje žádné statistické výsledky.  

Ačkoli většina simulací vyžaduje záběhové období nebo počáteční podmínky, některé 

situace záběhové období nepotřebují. Například model simulující chod banky, který by měl každé 

ráno začít ze stavu banky, neobsahující žádné zákazníky. 

Každý experiment zahrnuje spuštění modelu pro určitou dobu pod různými okolnosti. 

Délka běhu je určena řadou faktorů. Jedním z faktorů je například periodicita reportů v reálném 

prostředí. Důvodem je potřeba porovnání výsledků modelu s výsledky v situací v reálném 

prostředí, které se dějí například každých 30 dní. 

Dokumentace 

Dokumentace způsobu tvorby modelu je podstatná součást celého procesu vytváření 

modelu, protože usnadňuje pochopení jeho fungování a principů, na kterých byl modle postaven, 

a to i dlouho po jeho dokončení. Dokumentace by zejména měla zahrnovat diagram struktury 

modelu, výčet použitých zdrojů nebo přehled předpokladů. Do dokumentace patří také 

poznámky, které mohou být použity například k popisu toho, jak by jednotlivé části modelu měly 

fungovat.  

Zpracovávání projektové dokumentace souběžně s tvorbou modelu je méně zatěžující, než 

její dodatečné zpracovávání, a proto je vhodné, aby každá projektová dokumentace byla 

dokončena před předložením výsledků modelování, neboť má-li být vyhotovena dodatečně, často 

nebývá vypracovaná vůbec. Pokud je model pečlivě zdokumentován, je možné, se změnou 

některých parametrů, jeho znovupoužití. 
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Prezentace výsledků a jejich aplikace 

Způsob prezentace výsledků, závisí na velikosti projektu simulace a kultuře organizace, 

ve které je realizována. Cílem by měla být snaha zajistit, aby výsledky modelování byly součástí 

rozhodovacího procesu, jinak tvorba modelu představuje jen zbytečnou finanční zátěž. 
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2.6. Simulační software Witness 

Program Witness společnosti Lanner Group Ltd umožňuje modelovat procesy pomocí 

grafického uživatelského prostředí a simulovat jejich průběh. Witness dynamicky zobrazuje 

pohyb materiálu či zákazníků systémem, stavy jednotlivých prvků, prováděné operace, aktuální 

využití zdrojů a další. Zároveň tento program umožňuje zaznamenávat všechny události, které 

během simulace nastaly. Uživatel tak může sledovat dynamiku procesu a má k dispozici i údaje 

potřebné k vyhodnocení výkonnosti daného systému. (Lanner Group Limited, 2012) 

Pomocí simulace zle sledovat důsledky změn v procesech ještě předtím, než 

je přistoupeno k jejich skutečné realizaci. Simulace může probíhat mnohem rychleji nežli 

skutečný proces, což umožňuje testovat mnoho alternativních variant řešení procesů. Díky tomu 

je tato prediktivní technologie je velmi efektivním nástrojem pro řízení. 

Program Witness existuje ve dvou verzích, které se specializují na: 

 oblast výroby a logistiky (Manufacturing Performance Edition), 

 oblast služeb (Service and Process Performance Edition). 

 

Witness nabízí velkou flexibilitu v zaměření simulačních projektů, kterými například jsou:  

 Výroba: Plánování kapacit, Identifikace úzkých míst ve výrobě, Optimalizace 

výrobních dávek, Snižování rozpracovanosti výroby. 

 Technologie: Optimalizace chemických procesů, Řídicí logika materiálových 

toků, Plánování výrobních postupů, Optimální kapacity prvků technologie, 

Sledování vlivu seřízení a čisticích operací na propustnost systému. 

 Služby: Analýza obslužných časů, Optimalizace využití pracovních sil, 

Rozmístění pracovišť obsluhy, Analýza toků informací a dokumentů. 
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2.6.1. Prvky nástroje Witness 

 Entity: Entity jsou elementy, které jsou znázorněny jako dynamická ikona 

reprezentující hmotné objekty v situacích reálného života. Entity mohou v modelu 

reprezentovat například osoby pohybující se po letišti, hospitalizované pacienty, 

nebo také projekt postupující skrze firmu. 

 Části: Části jsou elementy procházející modelem. Mohou představovat například 

vstupy, polotovary nebo výrobky. Části mohou být zobrazeny jako ikony nebo 

textový popisek a jsou charakterizovány pomocí určité skupiny vlastností, které 

mohou být fixní nebo variabilní. V průběhu procesu mohou být změněny v jiné 

části, mohou být spojovány do jedné části nebo naopak rozdělovány. 

 Aktivity: Aktivity jsou elemety, které se využívají k reprezentaci procesu, který 

zahrnuje vyzvednutí entity z určené pozice, její zpracování a následné zaslání 

na další pozici. V rámci aktivit lze modelovat takové faktory, jako je čas potřebný 

k zpracování entity. 

 Směny: Pro věrnost modelu umožňuje program witness vložit do modelu také 

element směny. Lze využít škálu předdefinovaných profilů, nebo nastavit své 

vlastní. Počet směn lze vkládat neomezené množství. Jednotlivé profily směn pak 

nastavujeme ve vlastnostech odpovídajících entit. 

 Funkce: Funkce mohou být použity pro vložení logiky do modelu. Witness 

nabízí celou řadu vestavěných funkcí a lze také vytvořit své vlastní funkce, jež 

mohou být vytvořeny jako prvky a poté opakovaně použity v modelu. 

 Proměnné: Proměnné jsou elementy, které zobrazují své jméno a aktuální 

hodnotu na projekční plochu. Hodnotou takové proměnné může být pro příklad 

počet prošlých částí nebo průměrný čas jejich zpracování. Proměnné pomáhají 

rychle se orientovat ve výsledcích modelované varianty. 

 Pracovní síla: Tento prvek je využíván zejména pro modelování lidských zdrojů, 

které mohou být vyžadovány různými prvky v průběhu procesu. Stejnou pracovní 

sílu může požadovat více strojů při zpracování, seřizování, opravě a jiných 

činnostech.  

 Zásobníky: Zásobníky jsou místa, kde dochází k hromadění jednotlivých entit. 

Zásobníky mohou tyto entity uspořádávat k výstupu podle různých metod, 

kterými jsou například FIFO, LIFO nebo podle stanovených priorit. Další 

možností je nastavení určité minimální nebo maximální doby, po kterou se entity 

v zásobníku zdrží. 
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Vstupní a výstupní pravidla 

 Wait Základní pravidlo, které přikazuje, že má daný element pasivně čekat. 

 Pull: Tento příkaz dává instrukci odkud má daný element odebírat entity 

k zpracování. Přiklad syntaxe: Pull lahev from sklad. 

 Least a Most: Jsou pravidla, která umožňují odebírat entity ze zásobníků podle 

toho, kolik entit aktuálně obsahují 

 Push: Příkaz push je opakem příkazu pull. Určuje, kam entita směřuje po 

zpracování. 

 Percent: Pomocí příkazu obsahujícího pravidlo percent definujeme, z jakou 

pravděpodobností přichází entity ke zpracování z jednotlivých zdrojů. Stejně tak 

je možno tento příkaz použít pří směrování výstupu do následujících destinací. 

 Sequence: Pomocí sekvence definujeme, jak se má element chovat při postupném 

odebírání entit z dané posloupnosti zdrojů.  

 Match: Kompletuje entity, které patří k sobě na základě definovaných hodnot 

atributů. 

 If: Podmínka if umožňuje kombinovat pravidla do komplexních celků. 

 

Náhodná čísla 

Aby mohl model simulovat skutečné chování systému, které může být založeno 

na náhodných proudech dat, umožňuje systém witness využít široku škálu matematických metod, 

jejichž výsledky se přibližují výsledkům s reálnými, náhodnými proudy dat. Nejvyužívanějšími 

jsou matematické metody uniform, triangl, poisson, binomial, normal a random. 
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3 Mapování a analýza stávajícího stavu vybraného podnikového 

procesu 

3.1. Představení firmy 

 Strojírenská společnost V- NASS a.s. byla založena roku 1917, jako strojírna pro výrobu 

důlního zařízení společnosti Vítkovice.  V roce 1997 došlo k odloučení od společnosti Vítkovice. 

V roce 2006 získává titul „Firma roku Moravskoslezského kraje“. 

V současnosti se společnost dlouhodobě zaměřuje nejen na velmi přesnou a technologicky 

náročnou výrobu jednotlivých strojních dílů pro různé obory, ale také na montovanou výrobu pro 

uspokojení komplexních požadavků zákazníků. Výroba probíhá zejména pomocí CNC a jiných 

speciálních strojů, které umožňují soustružení, frézování, broušení, navařování, tepelné 

zpracování a další výrobní postupy. 

Z největší části se společnost zaměřuju na výrobu dílů pro: 

 podmořskou těžbu ropy, 

 jadernou energetiku,  

 hutnický průmysl. 

 

Přes tři čtvrtiny objemu produkce společnosti jsou určeny k exportu. Mezi nejčastější 

exportní regiony patří nejen severní Evropa, ale zejména Jižní i Severní Amerika a Asie. 
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3.2. Modelování procesu zakázkového řízení 

Procesem zakázkového řízení označujeme námi zkoumaný proces obchodního procesu, 

který budeme rozdělovat na tyto sub-procesy: 

 Příjem poptávky. 

 Příprava dat pro tvorbu nabídky. 

 Tvorba nabídky. 

 Příjem a realizace objednávky. 

 Ukončovací procesy. 

Proces zakázkového řízení je procesem, který propojuje řadu sub-procesů směřujících 

k úspěšnému ukončení zakázkového řízení. Za úspěšné ukončení procesu je považováno předání 

hotové zakázky, které v modelu reprezentuje element expedice. Iniciátorem procesu je příchod 

poptávky. Proces budeme modelovat zejména ohledem na sub-procesy a činnosti vykonávané 

pracovníkem obchodního oddělení, který je hlavním aktérem tohoto sledovaného procesu. 

V modelu bude abstrahováno od nepodstatných skutečností, které nemají podstatný vliv na 

výsledek modelu. V modelu taktéž nebude řešena složitost samotné strojírenské výroby. Samotná 

organizace výrobních procesů je velmi specifický a složitý problém, který přesahuje ambice této 

práce. Sestavení modelu má napomoci pochopit souvislosti mezi jednotlivými sub-procesy a 

činnostmi, které ovlivňují trvání celého procesu. Jednotlivé sub-procesy budou jednotlivě 

popsány v následujících kapitolách.  

 

Elementy v prostředí Witness 

Na počátku každé tvorby modelu v prostředí Witness vložíme na projekční plochu 

všechny elementy, z panelu Designer Elements, které budeme v modelu využívat. Tento postup, 

při kterém na projekční plochu naneseme potřebné elementy a až následně definujeme jejich 

vlastnosti je nutný, neboť prostředí Witness neumožňuje odkazování na neexistující objekty. 

Abychom mohli vytvořit elementy se shodným názvem, které reprezentují podobné 

procesy, lišící se v několika parametrech, musíme tyto elementy přiřadit do rozlišných modulů. 
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Typ Počet Jméno  

Entity 1 Poptavka  

Resource 1 Obchodnik 

Week_7Days_2 1 Pracovni_smeny_obchodnik 

Week_7Days_2 1 Pracovni_smeny_ZK 

Week_7Days_2 1 Pracovni_smeny_admi 

Pracovní síla Obchodnik 

Obchodnik představuje člena obchodního oddělení, jehož činnost postupně prostupuje 

celým procesem obchodního případu již od přijetí poptávky. Z pohledu celého procesu je 

obchodník stěžejní osobou, která se podílí na tomto procesu velmi výrazným způsobem. Je také 

pracovní silou, která se výhradně zabývá jen zkoumaným procesem, a právě proto je obchodník 

pracovní silou, jejichž chování je v modelu primárně sledováno. K tomuto pracovnímu zdroji 

jsou přiřazeny již zmíněné desetihodinové pracovní směny pracovníka obchodního oddělení.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

Obchodnik General  Shifts Shift *  

Obchodnik  General Shifts Quantity 1 

*Pracovni_smeny_obchodnik 

Poptavka 

Příchozí poptávky představuje element entita pojmenovaná Poptavka. Poptavka 

reprezentuje požadavek na službu. Tento požadavek přichází od externího zákazníka během 

pracovních dnů v rozložení Triangle (0,7,12), které se nejvíce podobá reálnému příchodu nových 

poptávek na obchodní oddělení podniku. Příchozí požadavky jsou směrovány do procesu 

Prijem_p. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

Poptavka General  Arrivals  Type Active with profile 

Poptavka Arrival Profile  Volume Triangle (0,7,12) 

Poptavka General Imput to Model To PUSH to Prijem_p 

Poptavka General Actions on Create  * 

Poptavka Arrival Profile Arrival Profile  ** 
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* Cas_prijmu_p = TIME Pocet_dnu = TIME / 1440 

** Time Lenght Volume 

1 0 7200 Triangle (0,7,12) 

2 7200 2880 0 

Směna Pracovni_smeny_obchodnik 

Tato směna představuje časové rozložení práce pracovníka obchodního oddělení. Pro 

víkendové dny byly hodnoty Rest Time nastaveny na 1440 minut, neboť pracovník o víkendech 

nepracuje. Pro pracovní dny byly nastaveny následující hodnoty: 

 Working Time Rest Time 

1 180.0 10.0 

2 170.0 30.0 

3 120.0 10.0 

4 80.0 840.0 

Směna Pracovni_smeny_admi 

Tento typ směny představuje obvyklou osmihodinovou pracovní dobu s pěti pracovními dny. 

 Working Time Rest Time 

1 180.0 15.0 

2 105.0 60.0 

3 120.0 15.0 

4 75.0 870.0 

Směna Pracovni_smeny_ZK 

Zakázková komise se schází pouze dvakrát do týdne v pondělí a středu. Pro tyto dny byly 

nastaveny hodnoty zobrazené v tabulce.  

 Working Time Rest Time 

1 180.0 15.0 

2 120.0 1125.0 
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3.2.1. Příjem poptávky 

Pracovník obchodního oddělení v nepravidelných intervalech kontroluje doručené 

poptávky. Nepravidelnost kontroly je dána vytížením pracovníka, který nepřerušuje činnost na 

jiné práci, aby kontrolu nových poptávek vykonal. K doručení poptávky dochází standardně 

pomocí elektronické pošty. Počet příchozích poptávek se pohybuje od žádné do deseti příchozích 

poptávek za den. Pracovník obchodního oddělení po přijetí poptávky zkontroluje, zda jsou k 

příchozí poptávce přiloženy dokumenty potřebné k vypracování nabídky. Jedná se zejména o 

výkresovou dokumentaci. V jednom procentu případů musí pracovník zákazníkovi zaslat 

požadavek na doplnění nekompletní poptávky, což přibližně tvá pět minut. 

Následně pracovník obchodního oddělení z interního informačního systému zjistí, zda 

příchozí poptávka obsahuje položky již dříve nabízené nebo nové. Příchozích poptávek s novými 

položkami je třicet procent oproti sedmdesáti procentům poptávek, které obsahují položky již 

dříve nabízené 

Stěžejní fází tohoto procesu je rozhodnutí pracovníka obchodního oddělení o vhodnosti 

poptávky a jejím dalším zpracováním. V případě poptávky obsahující dříve nenabízené položky 

je rozhodnutí o vhodnosti poptávky pro další zpracování založeno na zkušenostech pracovníka a 

vyhodnocením pracovníka technologického oddělení. V případě poptávky obsahující již dříve 

nabízené položky, je rozhodnutí pracovníka podloženo informacemi z interního informačního 

systému.  

V případě, že poptávka není zjevně vhodná k přijetí, obchodník ukončí tento obchodní 

případ. Ukončení obchodního případu je proces, který může nastat v různých fázích průběhu 

obchodního případu a zahrnuje několik úkonů, které trvají přibližně deset minut. Pracovník musí 

zaslat zákazníkovi zejména zprávu o odmítnutí jeho poptávky. Zamítnuté poptávky činí deset 

procent z celkového počtu přijatých poptávek.  

Je-li obsah poptávky posouzen, jako korespondující se strategií firmy a vhodný pro další 

zpracování, je takováto poptávka zavedena do interního systému. Doba zavedení dat do 

informačního systému se odvíjí v závislosti na druhu poptávky. U poptávek s novými položkami 

se doba zavedení do systému pohybuje v rozmezí 30 až 90 minut. V případě poptávek 

s opakovanými položkami se doba pohybuje v rozmezí 20 až 40 minut.  
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Přidanou hodnotou toho procesu je zejména oddělení poptávek, které zjevně nejsou 

vhodné pro přijetí, a na které by v případě dalšího zpracování byly zbytečně vynaloženy omezené 

podnikové zdroje. Druhou přidanou hodnotou tohoto procesu je transformace vhodných poptávek 

do elektronického a fyzického standartního formátu, ve kterém s poptávkou pracovníci 

zainteresovaných oddělení firmy následně pracují. 

Sledovanými parametry tohoto procesu je předně počet přijatých poptávek, počet 

poptávek, na které nebyla učiněna nabídka a časy zpracování. 

 

Mapa přijetí poptávky 

Pořadové 

číslo 

Mateřský proces Název Výskyt Trvání 

1 Příjem poptávky Příjem poptávky 0-10 za 

den 

10 min 

2.1 Primární vyhodnocení Registrace a identifikace 

poptávky 

98 % 30-240 min 

2.2 Primární vyhodnocení Žádost o doplnění 1 % 5 min 

2.3 Primární vyhodnocení Ukončení obchodního 

případu 

1 % 5 min 

3.1 Sekundární vyhodnocení Zaslání žádosti o posouzení 29 % 5 min 

3.1.1 Sekundární vyhodnocení Posouzení technologem  180-4800 min 

3.1.1.1 Sekundární vyhodnocení Navedení do IS (Nové díly) 90 % 30-90 min 

3.1.1.2 Sekundární vyhodnocení Ukončení obchodního 

případu 

10 % 5 min 

3.2 Sekundární vyhodnocení  Ukončení obchodního 

případu 

2 % 5 min 

3.3 Sekundární vyhodnocení Navedení do IS (Staré díly) 69 % 20-40 min 
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Příjem poptávky v prostředí Witness 

Typ Počet Jméno Modul 

Modul 1 Nove_p 

 1 Stare_p 

ProcessR 1 Prijem_p 

 1 Registrace 

 1 Zadost_o_doplneni 

 1 Zadost_o_posouzeni 

 1 Ukonceni_pripadu 

 2 Navedeni_do_IS Stare_p 

   Nove_p 

Delay 1 Posouzeni 

Vinteger 1 Prichozi_p 

 1 Odmitnute_p 

 

Prichozi_p 

Abychom při simulaci mohli sledovat počet došlých poptávek, využijeme elementu 

Vinteger. Tuto proměnnou jsme si na projekční plochu nanesli již v počátku modelování a není 

nutné jí dále nějak nastavovat. Aby ale proměnná správně zobrazovala požadované údaje, musí 

být zadána syntaxe ve vlastnostech elementu Poptavka. 

Odmitnute_p  

Pro sledování celkového počtu poptávek, na které zákazníkovi nebyla učiněna nabídka.  
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Prijem_p 

Element Prijem_p představuje prvotní soubor činností, které jsou provedeny pracovníkem 

obchodu po zaznamenání příchodu nové poptávky. Jde o primární selekci na vhodné a nevhodné 

poptávky. Na výstupu byla využita funkce percent, díky které jsou poptávky v zadaném poměru 

odeslány do navazujících procesů. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 10 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

Waiting General Input Actions on Imput * 

In Process General  Output To ** 

*  Prichozi_p = Prichozi_p + 1 

    Cislo_p = Cislo_p + 1 

** PERCENT /1 Ukonceni_pripadu 1.00 Zadost_o_doplneni 1.00 Registrace_identifikace 98 

Ukonceni_pripadu 

V případě, že je poptávka vyhodnocena, jako nevhodná k přijetí, následuje ukončení 

obchodního případu. Proces ukončení reprezentuje element ProcessR pojmenovaný 

Ukonceni_pripadu. V rámci tohoto procesu pracovník uzavře případ v interním informačním 

systému a kontaktuje zákazníka o stanovisku podniku a jeho důvodech. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 5 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

 

Zadost_o_doplneni 

Neobsahuje-li příchozí poptávka všechny potřebné dokumenty, je pracovník obchodu 

nucen zákazníka vyzvat k zaslání poptávky kompletní. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 5 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  
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Registrace 

Registrace představuje řadu činností, které jsou prováděny obchodníkem po obdržení 

korektní poptávky. Každou poptávku je nutno registrovat v interním IS. Součástí procesu je také 

záznam základních charakteristik dané poptávky. Důležitou součástí je identifikace položek 

poptávky, která spočívá v nalezení totožných, dříve nabízených, položek v informačním systému. 

Další postup proces probíhá v alternativních variantách, právě podle výsledků identifikace. 

Poptávky s dříve nabízenými položkami jsou podle dat z IS dále zpracovávány nebo odmítnuty. 

V Případě poptávek s dříve nenabízenými položkami dochází ke konzultaci s technologickým 

oddělením. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (30, 240) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* = PERCENT/1 Ukonceni_pripadu 2 Zadost_o_posouzeni 29 Stare_p.Navedeni_do_IS 69 

 

Stare_p.Navedeni_do_IS  

Element přiřazený do modulu Stare_p reprezentuje zpracování poptávky, jejích položky 

které byly již v minulosti řešeny a jsou zavedeny v systému.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform(20,40) 

In Process General  General Type Split 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Output Entity Type Same 

In Process General  Output To * 

* = SEQUENCE /Wait Ziskat_historicke_c#(1),Ziskat_nabidku_mat#(1) 
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Zadost_o_posouzeni 

Tento element reprezentuje činnosti obchodníka, který v případě zjištění příchodu dříve 

nenabízených položek poptávky zasílá žádost na technologické oddělení podniku, aby 

posoudilo technickou schopnost podniku splnit požadavky zákazníka.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Duration Duration 5  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Posouzeni 

Posouzeni 

Tento element reprezentuje činnosti technologického oddělení podniku, při kterých je 

posuzována technická schopnost podniku splnit požadavky zákazníka. Výsledkem je 

informace v podobě pozitivního či negativního stanoviska, kterými se obchodník dále řídí. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Quantity Quantity 2 

In Process General  Duration Duration Uniform (180,4800)  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PERCENT /1 Ukonceni_pripadu 10.00 ,Nove_p.Navedeni_do_IS 90.00  

Nove_p.Navedeni_do_IS 

Element reprezentuje zpracování poptávky, jejichž položky nebyly v minulosti nabízeny a 

nejsou zavedeny v systému. Zavedení dat takové poptávky do interního informačního systému je 

časově náročnější než zavedení dat poptávek obsahující položky již dříve nabízené. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform(30,90) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output Entity Type Same 

In Process General  Output To * 

*= SEQUENCE /Wait Ziskat_historicke_c#(1),Ziskat_nabidku_mat#(1)  
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3.2.2. Příprava dat pro tvorbu nabídky 

Cílem procesu přípravy dat je získání všech potřebných údajů od interních i externích 

subjektů, které jsou nezbytné pro samotnou tvorbu nabídky.  

V případě, že se jedná o tvorbu nabídky nových položek, zasílá pracovník obchodního 

oddělení požadavek na kalkulaci ceny technickému oddělení. Technické oddělení kalkuluje 

odhad nákladů, podle přiložených dokumentů. Obchodní oddělení obdrží kalkulaci v rozmezí tří 

až šesti dnů. Pokus se jedná o přípravu opakované nabídky, zasílá pracovník obchodního 

oddělení požadavek na dodání historických nákladů ekonomickému oddělení firmy. Požadované 

informace dostává obchodní oddělení za jeden až dva dny. 

Může ovšem nastat také varianta, kdy jsou položky příchozí poptávky podobné nějaké, již 

dříve přijaté poptávce. Za této situace pracovník obchodního oddělení zasílá požadavky na oba 

podnikové útvary. Technické oddělení dodá odhad ceny za zpracování těch položek poptávky, 

které, které nebyly v minulosti nabízeny, a finanční oddělení dodá cenu, za kterou byly položky 

v minulosti skutečně vyrobeny. Technické i finanční oddělení dodají podklady shodně v rozmezí 

jednoho až dvou dnů. 

Ať už se jedná o jakoukoli poptávku, musí vždy pracovník obchodního oddělení vytvořit 

a zaslat svým dodavatelům poptávku na materiál požadovaný zákazníkem. Dodavatelé reagují a 

zasílají své nabídky v průběhu jednoho až čtyř dnů. 

Výsledem procesu, při kterém obchodní oddělení zasílá požadavky na informace interním 

a externím subjektům, jsou soubory dat potřebné pro tvorbu nabídky. Součástí procesu je také 

zadání přijatých dat do informačního systému. Přidaná hodnota tohoto procesu spočívá v získání, 

dat potřebných k tvorbě nabídky a také v kompletaci a transformaci těchto informací do podoby, 

ve které mohou být využity. 

Sledovanými veličinami tohoto procesu jsou zejména časové odezvy interních i externích 

dodavatelů informací, které kardinálně ovlivňují trvání procesu.  
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Mapa přípravy dat pro tvorbu nabídky 

Pořadové 

číslo 

Mateřský proces Název Výskyt Trvání 

1 Získání nabídky na 

materiál 

Zaslání poptávky na materiál  10-120 min 

1.1 Získání nabídky na 

materiál 

Vyřízení poptávky 

dodavatelem 

 480-1920 min 

2.1 Získání interních 

podkladů 

Zaslání požadavků na 

historické náklady 

60% 10-40min 

2.1.1 Získání interních 

podkladů 

Vyřízení požadavků 2.1  480-960 min 

2.2 Získání interních 

podkladů 

Zaslání požadavku na 

kalkulaci nákladů 

30% 20-120 min 

2.2.1 Získání interních 

podkladů 

Vyřízení požadavků 2.2  1440-2880 min 

2.3 Získání interních 

podkladů 

Zaslání požadavku na 

kalkulaci a historické 

náklady. 

10% 30-150 min 

2.3.1 Získání interních 

podkladů 

Vyřízení požadavků 2.3  480-960 min 

3 Kompletace získaných 

dat 

Kompletace získaných dat  15-60 min 

 

Příprava dat pro tvorbu nabídky v prostředí Witness 

Typ Počet Jméno Modul 

ProcessR 1 Získat_nabidku_mat 

 1 Získat_kalkulaci Nove_p 

 1 Ziskat_historicke_c Stare_p 

 1 Ziskat_kal_a_his  

 1 Tvorba_poptavky_m 

 1 Tvorba_nabidky_m 

 1 Prijeti_nabidky_m  

 1 Kompletace  

Delay 1 Priprava_int_mat1 

 1 Priprava_int_mat2 

 1 Priprava_int_mat3 

Activity 1 Rozdelni_pozadavku  

 1 Spojeni 
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Rozdeleni_pozadavku 

Tento element symbolizuje proces rozlišení poptávek na poptávky obsahující zcela nové 

položky a na poptávky obsahující mix položek nových a dříve vyráběných. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 1 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PERCENT /1 Ziskat_kalkulaci 75.00 ,Ziskat_kal_a_his 25.00  

Ziskat_kalkulaci 

Tento proces představuje činnosti, které obchodník vykonává v souvislosti s požadavkem 

na kalkulaci ceny na výrobu dané zakázky. Požadavek na kalkulaci ceny je zasílán technickému 

oddělení jen v případě poptávek obsahující položky dříve nenabízené. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform(20,120) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Priprava_int_mat1 

Ziskat_historicke_c 

Tento proces naopak představuje činnosti, které obchodník vykonává v souvislosti 

s požadavkem na dodání historických výrobních nákladů v případě, že byly položky příchozí 

poptávky již dříve podnikem vyráběny. Požadavek na kalkulaci ceny je zasílán finančnímu 

oddělení. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (10,40) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Priprava_intern_mat3 
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Ziskat_kal_a_his 

Třetí možnou alternativní variantou je získání kalkulace i historických cen. Tato varianta 

nastává v případě identifikace poptávky obsahující, mírně modifikované, již dříve nabízené 

položky. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (30,150) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Priprava_int_mat2 

Spojeni 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform(10,120) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Tvorba_poptavky_m 

Ziskat_nabidku_mat 

Proces Ziskat_nabidku_mat představuje posloupnost činností, které vedou k zaslání 

poptávky na materiál externím dodavatelům. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (10,120) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník  

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Kompletace 
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Tvorba_poptavky_m 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (10,40) 

In Process General  Quantity Quantity 3 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Tvorba_nabidky_m 

Tvorba_nabidky_m 

Tento proces představuje činnosti dodavatele materiálu, který ve vymezeném čase zasílá 

nabídku na poptávaný materiál. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

Waiting General  Delays Min. Time 1440 

Waiting General  Delays Max Time 5760  

In Process General  Quantity Quantity 5 

Waiting General  Delays Exit Rule * 

* PUSH to Prijeti_nabidky_m 

Prijeti_nabidky_m 

Tento proces představuje činnosti nákupního oddělení, které přímá nabídku dodavatele na 

požadovaný materiál a předává ji ke kompletaci obchodnímu oodělení. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 5 

In Process General  Quantity Quantity 1 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Kompletace 
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Kompletace 

Kompletace je procesem, při kterém pracovník obchodního oddělení zadává získaná data 

do interního informačního systému. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (15,30) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  General Type Join 

In proces General Input Quantity 2 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Rizeni_ZK1 
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3.2.3. Tvorba nabídky 

Cílem procesu je vyhotovit a zaslat zákazníkovi nabídku, podle jeho požadavků 

formulovaných v poptávce.  

Pracovník obchodního oddělení s pomocí získaných dat o ceně materiálu a výroby 

formuje prostřednictvím interního informačního systému podobu nabídky. Postupuje přitom 

podle podnikových pravidel, svých zkušeností a požadavků zákazníka. Po vypracování návrhu 

nabídky předává obchodník tento návrh zakázkové komisi k posouzení.  

Zakázkové komise firmy rozhodne, zda bude, či nebude zákazníkovi učiněna nabídka. 

Nesouhlas s učiněním nabídky vyslovuje komise přibližně ve dvou procentech případů. Ve třech 

procentech případů vrátí komise návrh nabídky k přepracování či doplnění zpět obchodnímu 

oddělení. V případě, že zakázková komise souhlasí s učiněním nabídky, stanoví termín dodání 

zboží a potvrdí nebo upraví konečnou cenu nabídky navrhnutou pracovníkem obchodního 

oddělení.  

Po ukončení vyhodnocení návrhu nabídky je předáno stanovisko zpět obchodnímu 

oddělení, které na jeho základě provede zaslání nabídky zákazníkovi, popřípadě ukončí se 

zákazníkem případ. Zakázková komise vrací obchodnímu oddělení návrh nabídky, v časovém 

rozmezí jedné hodiny až dvou dnů v závislosti na prioritě poptávky. 

Důležitými parametr celého procesu tvorby nabídky je zejména počet zákazníkovi 

odeslaných nabídek a čas, který uplynul od přijetí zákazníkovy poptávky. 
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Mapa tvorby nabídky 

Pořadové 

číslo 

Mateřský proces Název Výskyt Trvání 

1 Příprava a předání nabídky 

zakázkové komisi 

Tvorba a předání nabídky 

zakázkové komisi 

 15-120 min 

2 Řízení zakázkové komise Řízení zakázkové komise  30-45 min 

2.1 Příjem stanoviska 

zakázkové komise 

Příjem požadavku na 

přepracování nabídky 

3%  

2.2 Příjem stanoviska 

zakázkové komise 

Příjem pozitivního 

stanoviska zakázkové 

komise k vydání nabídky 

95%  

2.2.1 Příjem stanoviska 

zakázkové komise 

Zaslání nabídky zákazníkovi   20-60 min 

2.3 Příjem stanoviska 

zakázkové komise 

Příjem negativní stanoviska 

zakázkové komise k vydání 

nabídky 

2%  

2.3.1 Příjem stanoviska 

zakázkové komise 

Ukončení obchodního 

případu 

 5 min 

 

Tvorba nabídky v prostředí Witness 

Typ Počet Jméno 

ProcessR 1 Tvorba_nabidky 

Process 1 Rizeni_ZK1 

ProcessR 1 Zpracovani_roz_ZK 
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Tvorba_nabidky 

Tvorba nabídky představuje činnosti obchodníka, který po kompletaci potřebných dat 

vytváří, za pomocí interního systému, podnikových pravidel a svých zkušeností, nabídku 

odpovídající požadavkům zákazníka. Obchodník zohledňuje mnoho faktorů, které ovlivňují jeho 

přístup k tvorbě dané nabídky. Těmito faktory jsou například rizika spojená s výrobou pomocí 

nových technologií, rizika spojená s opožděným dodáním zakázky, strategie související 

s udržením významných zákazníků a další. Výsledný návrh nabídky předává obchodník 

zakázkové komisi firmy. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (15,60) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Rizeni_ZK1 

Rizeni_ZK1 

Rizeni_ZK1 je elementem reprezentujícím činnosti zakázkové komise vztažené 

k obdrženým návrhům nabídek. Zakázková komise je vrcholným orgánem firmy, který je složen 

z vedoucích zástupců vybraných oddělení. Tato komise se schází dvakrát týdně, aby zhodnotila 

nabídky vypracované pracovníky obchodního oddělení a rozhodla o jejich přepracování, 

schválení anebo odmítnutí.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (30,45) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Output To * 

* PUSH to Zpracovani_roz_ZK 

Cas_zaslani_nabidky 

Účelem této proměnné je zaznamenat čas, který uběhnul od přijetí jednotlivých poptávek 

do odeslání nabídky.  



43 
 

Sum_dnu 

Pomocná proměnná Sum_dnu slouží k záznamu a zobrazení délky trvání všech 

jednotlivých časů za které byla zákazníkovi zaslána nabídka a je využívána k výpočtům dalších 

ukazatelů. 

Pocet_odeslanych_n 

Pocet_odeslanych_n je proměnnou, která slouží k zobrazení počtu odeslaných nabídek 

v aktuálně simulovaném čase. 

Prumer_zaslani_n 

Tato proměnná slouží k zobrazení výpočtu průměrné časového rozdílu mezi dobou 

odeslání nabídky a přijetím poptávky a je jednou z klíčových hodnot, které jsou v průběhu 

simulace procesu zaznamenávány.  

Zpracovani_roz_ZK 

Tento proces představuje zpracování rozhodnutí zakázkové komise. Toto zpracování 

provádí opět pracovník obchodního oddělení, který právě na základě řízení zakázkové komise 

upravuje za pomocí interního informačního sytému danou nabídku, kterou v případě schválení 

zakázkovou komisí předkládá konkrétnímu zákazníkovi, jako reakci na jeho zaslanou poptávku.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (20,60) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

In Process General  Output Actions on Output ** 

 

* PERCENT /1 Ukonceni_pripadu 2.00 ,Vyhodnoceni_nabidky 98.00  

** Cas_zaslani_nabidky = (TIME - Cas_prijmu_p) / 1440 

Pocet_odeslanych_n = Pocet_odeslanych_n + 1 

Sum_dnu = Sum_dnu + Cas_zaslani_nabidky  
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3.2.4. Příjem a realizace objednávky 

Výsledkem procesu přijetí a realizace objednávky je akceptování objednávky, uzavření 

obchodní smlouvy a samotná realizace objednávky.  

Na základě nabídky, zaslané zákazníkovi, přichází na obchodní oddělení závazná 

objednávka. Podle interního pozorování, přichází objednávky v 45 procentech případů, 

z celkového počtu zákazníkovi zaslaných nabídek. Obchodní referent v takovém případě zahájí 

potřebné úkony spojené s příchodem objednávky, po jejichž dokončení předá objednávku 

zakázkové komisi. Ta, v závislosti na uplynulém časovém období od zaslání nabídky, upřesňuje 

čas realizace dané zakázky a svoluje obchodnímu oddělení potvrdit přijetí objednávky. 

Po potvrzení objednávky je konkrétní zakázka předána technologickému oddělení, které 

zpracuje detailní plán technologického postupu výroby, na jehož základě je poté objednán 

materiál k výrobě zakázky. Poslední fází tohoto sub-procesu je samotná výroba dané zakázky. 

Mapa příjmu a realizace objednávky 

Pořadové 

číslo 

Mateřský proces Název Výskyt Trvání 

1 Vyhodnocení nabídky Vyhodnocení nabídky  1440-10080 

min 

2.1 Příjem objednávky Příjem a registrace 

objednávky  

45% 15-120 min 

2.2.1 Příjem objednávky Příprava výkresové 

dokumentace 

 15-960 min 

2.2.2 Příjem objednávky Kompletace a předání 

podkladů zakázkové komisi. 

 10-15 min 

3.1 Potvrzovací řízení Řízení zakázkové komise  10-20 min 

3.2 Potvrzovací řízení Potvrzení objednávky a 

předání k přípravě výroby. 

 15-60 min 

4.1 Příprava výroby 

 

Příprava technologického 

postupu  

 60-2400 min 

4.2 Příprava výroby Nákup materiálu  10-15 min 

4.3 Příprava výroby Dodání materiálu  1 min 

5 Výroba Výroba  1 min 
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Příjem a realizace objednávky v prostředí Witness 

Typ Počet Jméno  

Process 1 Vyhodnoceni_nabidky 

ProcessR 1 Prijem_o 

Process 1 Priprava_vykres_doc 

ProcessR 1 Kompletace_doc 

Process 1 Rizeni_ZK2 

ProcessR 1 Potvrzeni_o 

Process 1 Tech_priprava 

Process 1 Nakup_m 

Process 1 Vyroba_m 

Process 1 Vyroba 

 

Vyhodnoceni_nabidky 

Element Vyhodnoceni_nabidky reprezentuje externí proces prováděný zákazníkem. 

Iniciátorem procesu je příchod nabídky zaslané obchodním oddělením. V rámci tohoto procesu 

zákazník vyhodnocuje parametry obdržené nabídky a rozhoduje se, zda bude nabídku akceptovat 

a zašle závaznou objednávku na dodání nabídnutých služeb za daných podmínek. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

Waiting General  Duration Duration Uniform (1440,10080) 

In Process General  Quantity Quantity 5  

In Process General  Output To * 

Waiting General  Input Actions on Input ** 

* PERCENT /1 Pocet_neuspesnych_n 55.00 ,Prijem_o 45.00 

** Prumer_zaslani_n = Sum_dnu / Pocet_odeslanych_n 

Pocet_prijatych_o 

Pocet_prijatych_o je proměnná modelu, která je určená ke sledování aktuálního počtu 

příchozích objednávekv daném čase. 
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Cas_prijmu_o 

Cas_prijmu_o je atributem, který v modelu zaznamenává čas simulace, ve kterém došlo 

k přijetí objednávky. Po ukončení obchodního procesu lze díky zaznamenanému času příjmu 

objednávky využít programovou syntaxi k výpočtům trvání dané fáze obchodního procesu. 

Prijem_o 

Element Prijem_o zastupuje činnosti, který vykonává pracovník obchodu po příchodu 

objednávky. Pracovník obchodu musí nově příchozí objednávku zaznamenat v interním 

informačním systému, kde danou objednávku také spáruje s odpovídající nabídkou, která byla na 

dané položky učiněna. Před předáním dokumentace zakázkové komisi nechá pracovník zpracovat 

výkresovou dokumentaci objednávky, kterou přikládá k dalším podkladovým materiálům. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (15,120) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

In Process General  Input Actions on Input ** 

* PUSH to Priprava_vykres_doc  

** Pocet_prijatych_o = Pocet_prijatych_o + 1 Cas_prijmu_o = TIME 

Priprava_vykres_doc 

Tento element zastupuje proces zpracování výkresové dokumentace. Impulzem pro 

zpracování dokumentace je požadavek obchodního oddělení. Doba nutná pro vyřízení 

tohoto procesu se značně liší v závislosti na položkách objednávky. Objednávky 

obsahující dříve vyráběné položky nevyžadují zcela nové vypracování a proto doba trvání 

procesu kolísá v závislosti na typu objednávky. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (15,960) 

In Process General  Quantity Quantity 3  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Kompletace_doc  
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Kompletace_doc 

Kompletace_doc reprezentuje činnosti vykonávané pracovníkem obchodu, které vedou 

k finální kompletaci podkladů obdržené objednávky za účelem jejich předání zakázkové komisi. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (10,15) 

In Process General  Quantity Quantity 5  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Rizeni_ZK2 

Rizeni_ZK2 

Rizeni_ZK2 je elementem reprezentujícím činnosti zakázkové komise vztažené 

k obdrženým objednávkám. Zakázková komise je vrcholným orgánem firmy, který je složen z 

vedoucích zástupců vybraných oddělení. Tato komise se schází dvakrát týdně, aby zhodnotila 

přijaté objednávky a rozhodla o harmonogramu jejího zpracování. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (10,20) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Potvrzeni_o 

Potvrzeni_o 

Proces potvrzení objednávky reprezentuje element Potvrzeni_o. Součástí tohoto procesu 

je potvrzení přijetí objednávky a uzavření smlouvy se zákazníkem.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (15,60) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Tech_priprava 
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Tech_priprava 

Element Technicka_priprava zastupuje činnosti vykonávané technickým oddělení, které 

vedou k dokonalé přípravě a plánování výroby konkrétní zakázky. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (60,2400) 

In Process General  Quantity Quantity 5  

In Proces Shift Shift Shift Pracovni_smeny_admi 

In Process General  Output To * 

* Push to Nakup_m 

Nakup_m 

Tento proces představuje činnosti, které provádí nákupní oddělení podniku se záměrem 

dojednat nákup požadovaného materiálu podle zadání technologického oddělení.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (10,15) 

In Proces Shift Shift Shift Pracovni_smeny_admi 

In Process General  Quantity Quantity 4  

In Process General  Output To * 

* PUSH to Vyroba_m 

Element Vyroba_m 

Tento element reprezentuje externí proces výroby materiálu. Trvání tohoto externího sub-

procesu neleze z hlediska firmy ovlivnit. Od délky trvání tohoto sub-procesu jsme v modelu 

abstrahovali, neboť jeho průběh není předmětem optimalizace a jeho variabilita a dlouhé trvaní 

by nepříznivě ovlivnily vypovídací schopnost simulace. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 1 

In Process General  Quantity Quantity 5  

In Process General  Delays Exit Rule * 

* PUSH to Vyroba 
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Vyroba 

Samotný výrobní proces může být z hlediska časové náročnosti, u různých zakázek, velice 

odlišný a závisí na specifických požadavcích objednávky. Protože samotný výrobní proces není 

předmětem zkoumání, ale zároveň je součástí modelu, který je dobou trvání značně ovlivněn, 

abstrahujeme od samotné doby zpracování, abychom předešli zkreslení modelu a zvýšili jeho 

vypovídající schopnost. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 1 

In proces General Input Quantity 1 

In Process General  Output To * 

*PUSH to Tvorba_vyrobni_doc  
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3.2.5. Ukončovací procesy 

Smyslem těchto procesů je splnit post-výrobní činnosti, které jsou potřebné pro expedici 

hotové zakázky. Stěžejním sledovaným parametrem na konci tohoto procesu je průměrný čas 

trvání procesu od doby přijeté objednávky do expedice hotové zakázky.  

Kontrolní oddělení zpracovává podle dokumentace zákazníka výrobní dokumentaci, 

kterou po ukončení výroby zasílá přímo zákazníkovi. Zákazník zasílá odsouhlasení výrobní 

dokumentace referentovi obchodního oddělení, který přeposílá tuto zprávu kontrolnímu oddělení. 

Po odsouhlasení výrobní dokumentace pracovník obchodního oddělení zasílá zákazníkovi zprávu 

s dokumenty o požadavcích na balení a dopravu jeho zakázky. Dokumenty s požadavky na balení 

a dopravu zakázky jsou zasílány zpět obchodnímu oddělení. Tyto požadavky pracovník předá 

oddělení expedice, které po požadovaném zabalení zakázky předá zpět pracovníkovi obchodního 

oddělení detailní informace důležité pro zajištění přepravy, které následně obchodní oddělení 

předá dopravci zákazníka a zároveň expedičnímu oddělení zákazníka. Dopravce zákazníka o 

vyzvednutí zakázky vyrozumí opět referenta obchodního oddělení. Tuto zprávu referent předá 

dále expedičnímu oddělení, které podle instrukcí zakázku předá stanovenému dopravci. 

Mapa ukončovacích procesů 

Pořadové 

číslo 

Mateřský proces Název Výskyt Trvání 

1 Dokumentační řízení Tvorba a zaslání výrobní dokumentace  960 -2400 

min 

2.1 Dokumentační řízení Zákazník zasílá negativní stanovisko 5 % 1440-

3360 min 

2.1.1 Dokumentační řízení Předání zprávy kontrolnímu oddělení  1-3 min 

2.2 Dokumentační řízení Zákazník zasílá pozitivní stanovisko 95% 1440-

3360 min 

2.2.1 Dokumentační řízení Předání zprávy kontrolnímu oddělení  1-3 min 

3.1 Expediční procesy Tvorba požadavku na dopravu  480-960 

min 

3.2 Expediční procesy Příjem požadavku pro oddělení expedice  5 min 

3.3 Expediční procesy Příprava logistické dokumentace  5-10 min 

3.4 Expediční procesy Vystavení packing listu a faktury   5-15 min 

3.5 Expediční procesy Zajištění logisticky   1440-

5760 min 

3.6 Expediční procesy Přeposlání zprávy oddělení expedice  1-3min 

3.7 Expediční procesy Expedice  30-60 min 
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Ukončovací procesy v prostředí Witness 

Typ Počet Jméno  

Process 1 Tvorba_vyrobni_doc 

Process 1 Odsouhlaseni_vyrobni_doc 

ProcessR 1 Predani_KO 

Process 1 Vyrizeni_dopravy 

ProcessR 1 Vyrizeni_poz_na_d 

Process 1 Zpracovani_expedicni_z 

ProcessR 1 Kontaktovani_zakaznika 

Process 1 Reakce_zakaznika 

ProcessR 1 Predani_zpravy 

Process 1 Expedice 

Vreal 1 Dni_od_prijeti_o 

Vreal 1 Sum_dnu2 

Vreal 1 Prumer_od_prijeti_o 

 

Tvorba_vyrobni_doc 

Přípravu výrobní dokumentace zajišťuje kontrolní oddělní podniku. Tato dokumentace je 

vytvářená na základě požadavků zákazníka. Požadavkem může být dokumentace řady fyzických 

testů, měření a dalších kontrol kvality.  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (960,2400) 

Waiting General  Quantity Quantity 20  

In Proces Shift Shift Shift Pracovni_smeny_admi 

In Process General  Output To * 

* PUSH to Odsouhlaseni_vyrobni_doc 
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Odsouhlaseni_vyrobni_doc 

Odsouhlasení výrobní dokumentace je externím procesem zákazníka, při kterém je 

posuzováno finální vyhotovení zakázky na základě zaslané výrobní dokumentace. Je-li shledána 

dokumentace jako nedostatečná, muže se ten to proces ve výjimečných případech opakovat po 

obdržení nově vypracované dokumentace. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

Waiting General  Duration Duration Uniform (1440,3360) 

Waiting General  Quantity Quantity 10  

Waiting General  Delays Exit Rule * 

PUSH to Predani_KO 

Predani_KO 

Tento element reprezentuje předání přijaté zprávy kontrolnímu oddělení. Tato zpráva 

obsahuje souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko s dodanou dokumentací. Součásti procesu je 

kontaktování zákazníka v případě potřeby upřesnit požadavky na dopravu hotové zakázky. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (1,3) 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Output To * 

* PERCENT /1 Vyrizeni_dopravy 60.00 ,Zpracovani_expdicni_z 35.00 , 

Tvorba_vyrobni_doc 5.00 

Vyrizeni_dopravy 

Tento proces je procesem externím. Element představuje činnosti zákazníka, který podle 

urgentnosti a charakteristiky dané zakázky zpracovává požadavek na dopravu, který následně 

zasílá zpět pracovníkovi obchodního oddělení. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

Waiting General  Duration Duration Uniform (480,960) 

Waiting General  Quantity Quantity 20  

Waiting General  Output To * 

PUSH to Vyrizeni_poz_na_d 
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Vyrizeni_poz_na_d 

Vyrizeni_poz_na_d představuje činnosti pracovníka obchodního oddělení, které  

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration 5 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Quantity Quantity 5  

In Process General  Output To * 

* PUSH to Zpracovani_expdicni_z 

Zpracovani_expdicni_z 

Element reprezentuje interní soubor činností prováděných expedičním oddělením, které 

spočívají ve zpracování logistické dokumentace odvíjející se od konkrétních požadavků 

zákazníka na způsob balení a dopravy dané zakázky. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (5,10) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Proces Shift Shift Shift Pracovni_smeny_admi 

In Process General  Quantity Quantity 5  

In Process General  Output To * 

* PUSH to Kontaktovani_zakaznika 

Kontaktovani_zakaznika 

Tento element představuje činnosti pracovníka obchodu, který kontaktuje dopravní 

oddělení zákazníka, aby mu sdělil údaje o termínu expedice. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (5,15) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Output To * 

* PUSH to Reakce_zakaznika 
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Reakce_zakaznika 

Reakce_zakaznika je elementem který zastupuje činnosti externího účastníka obchodního 

procesu, kterým je zákazník. Zákazník v rámci vypozorovaného časového období obvykle zajistí 

vyřízení potřebných úkonů, k vyzvednutí a přepravě vyrobené zakázky, po jejich dokončení 

kontaktuje obchodní oddělení, kterému předá potřebné údaje určené expedičnímu oddělení. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In process General  Duration Duration Uniform (1440,5760) 

In process General  General Quantity 20 

In Process General  Delays Exit Rule * 

* PUSH to Predani_zpravy 

Predani_zpravy 

Predani_zpravy reprezentuje činnost obchodníka, který je v tom to případě prostředníkem 

mezi zákazníkem a expedičním oddělením firmy. Pracovník obchodu předává přijaté dokumenty, 

týkající se expedice a přepravy výrobku, expedičnímu oddělení podniku. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (1,3) 

In Process General  Duration Resource rule Obchodník 

In Process General  Quantity Quantity 1  

In Process General  Output To * 

*PUSH to Expedice 

Dni_od_prijeti_o 

Tato proměnná uchovává dobu trvání jednotlivých zakázek od přijetí jejího objednání a 

složí zejména k dalším statistickým výpočtům proměnných modelu. 

Sum_dnu2 

Sum_dnu2 je proměnná, jejích úkolem je zobrazovat součet doby trvání jednotlivých 

zakázek od přijetí objednávky do expedice. Proměnná je dále využívaná pro výpočet průměrného 

trvání zakázek. 
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Prumer_od_prijeti_o 

Prumer_od_prijeti_o je proměnná, do které se průběžně promítají výsledky výpočtů 

průměrné doby trvání zakázek od přijetí jejich objednávky. 

Expedice 

Expedice je elementem, který představuje závěrečnou skupinu úkolů, které jsou 

prováděny oddělením expedice při fyzické předání vyhotovené zakázky pověřeným zástupcům 

zákazníka. 

Prvek Karta Oblast Položka Nastavení 

In Process General  Duration Duration Uniform (30,60) 

In Proces Shift Shift Shift Pracovni_smeny_admi 

In Process General  Quantity Quantity 1  

Waiting General Input Actionson Input * 

* Pocet_vyrizenych_o = Pocet_vyrizenych_o + 1 

Dni_od_prijeti_o = (TIME - Cas_prijmu_o) / 1440 

Prumer_od_prijeti_o = Sum_dnu2 / Pocet_vyrizenych_o 

Sum_dnu2 = Sum_dnu2 + Dni_od_prijeti_o 
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3.3. Simulace modelu 

Simulace namodelovaného procesu umožňuje sledování naprogramovaných proměnných, 

které indikují stav procesu, ve kterém se v daném čase nachází. Z jednotlivých stavů lze následně 

získat komplexní procesní obraz, který je důležitý pro optimalizaci daného procesu. 

Sledované hodnoty: 

 Počet přijatých poptávek. 

 Počet odeslaných nabídek. 

 Počet přijatých objednávek. 

 Průměrný čas od přijetí poptávky do odeslání nabídky. 

 Průměrný čas od přijetí objednávky do ukončení obchodního procesu. 

 Vytížení zaměstnance obchodního oddělení. 

 

3.3.1. Výsledky simulace modelu 

Důležitým parametrem, který byl v modelu sledován, byl průměrný čas potřebný pro 

zaslání nabídky. Tento čas je počítán od doby příchodu nové poptávky do odeslání nabídky. 

V současné době je horní hranice, která je považována za maximální dobu, do které je nutné 

reagovat na zákazníkovu poptávku, stanovena na dva týdny. Delší časová lhůta by mohla 

znamenat ohrožení vztahů se zákazníky.  

Výsledky simulace (viz příloha č.1) ukazují, že se doba průměrné odezvy na poptávku 

zákazníka pohybuje v rozmezí devíti a desíti dnů. Tato doba je z hlediska podnikové strategie 

uspokojivá, nicméně snaha podniku by přesto měla směřovat k jejímu snížení. Důvodem nemusí 

být pouze snaha o flexibilnější kontakt se zákazníky, ale také snížení rizika zahlcení podnikové 

struktury v případě nárůstu příchozích poptávek či objednávek.  

Druhým sledovaným úsekem simulovaného obchodního procesu byl úsek od přijetí 

objednávky do konce obchodního procesu. Pro zjednodušení modelu a lepší vypovídací 

schopnost nebyla v modelu zohledněna doba výroby materiálu, stejně jako samotná doba výroby 

zakázky. Z výsledků simulace doložených v příloze lze odečíst, že doba potřebná pro procesy 

následující po příjmu objednávky konverguje k času v rozmezí dvaceti tří až dvaceti čtyř dní. 
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Jak bylo uvedeno, do této doby není započítána doba potřebná jak pro dodání materiálu, 

tak doba samotné výroby. Oproti dlouhým dodacím lhůtám materiálu a délce samotné výroby, 

která obvykle trvá několik týdnů, je doba sledovaných procesů menší než třetinová. Tato délka je 

ovlivněna nejen interními faktory, které lze ovlivni, ale také řadou procesů externích, u kterých 

není optimalizace možná. 

Třetí, klíčovou hodnotou ovlivňující průběh procesu je vytížení pracovníka obchodního oddělení. 

Sledováním statistik elementu, reprezentujícího v simulaci obchodníka, bylo vypozorováno 

průměrné 80 % vytížení tohoto pracovníka. Toto vytížení je nad optimem, jakým by měla být 

v ideálním případě pracovní síla vytížena. Vzhledem k prodloužené, desetihodinové, pracovní 

době obchodníka zde v případě nárůstu příchozích poptávek, či objednávek hrozí riziko relativně 

snadného nárůstu vytížení pracovníka, který by nebylo možné kompenzovat dalším prodloužením 

pracovní doby. 

Přetížení pracovníků negativně působí na jejich další výkonnost. Z pohledu obchodního 

procesu je přetížení pracovníků negativně působícím vlivem, který způsobuje prodlužování 

činností a tím také celého procesu. Při přetížení čekají jednotlivé procesy na pracovníka, který je 

nedostupný.  

 

Obr. 3.1 Vytížení pracovníka obchodu (zdroj: vlastní) 
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4 Návrh optimalizace procesu na základě jeho simulace 

Průběh procesu obchodního případu je ovlivněn řadou sub-procesů, které lze rozdělit do 

dvou kategorií První kategorií jsou externí sub-procesy, které neprobíhají v rámci podniku. Délka 

trvání těchto procesů ovlivňuje celkovou délku trvání obchodního případu, nicméně délku ani 

výsledek těchto procesů nelze ovlivnit. Druhou kategorií jsou sub-procesy probíhající v rámci 

podniku. Tyto procesy, lze v závislosti na jejich charakteristice, do jisté míry ovlivnit a popřípadě 

optimalizovat. Snahou optimalizace obchodního procesu je minimalizace doby odezvy 

na přijatou poptávku a nabídku.  

4.1.1. Oblasti případné optimalizace 

Vytížení zaměstnanců obchodního oddělení, kteří se plně účastní jen procesu obchodního 

případu, je značné. Důsledkem tohoto vytížení zde v případě, byť jen minimálního, nárůstu počtu 

poptávek nebo objednávek existuje reálná hrozba kumulace úkolů a nárůstu času, který je 

potřebný pro reakci na příchozí poptávky a objednávky. Cílem optimalizace je snížení vytížení 

pracovníka obchodu a snížení doby reakce na příchozí poptávku a objednávku pomocí tří 

možných postupů: 

1) Odstraněním či modifikací neefektivních procesů. 

Identifikujeme činnosti obchodního procesu, které nemají hodnototvornou funkci a lze je 

vynechat, nebo činnosti, které lze vykonávat efektivněji jinými pracovníky v rámci již 

existujících procesů. 

2) Organizační změnou 

Identifikujeme činnosti obchodního procesu, které vykonává pracovník obchodního oddělení, na 

kterých by se mohla potencionálně podílet pomocná síla.  

3) Změnou priorit  

Identifikujeme činnosti obchodního procesu, u kterých lze změnou priorit, se kterými jsou 

procesy řešeny, docílit výrazných časových úspor. 
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4.2. Konkrétní optimalizační návrhy 

4.2.1. Nahrazení pracovníka obchodního oddělení 

V rámci řešeného obchodního procesu byly identifikovány činnosti, které jsou 

vykonávány pracovníkem obchodního oddělení, u kterých lze, vzhledem k jejich povaze, 

uvažovat o nahrazení kvalifikovaného pracovníka obchodu pomocnou pracovní silou. Vytíženost 

pracovníka obchodu poklesne a zaměří se na zbylé činnosti. Předpokladem P1 je dosažení snížení 

celkové doby pro dodání nabídky a vyhotovení zakázky. Očekáváno je taktéž snížení vytíženosti 

pracovníka. Prvním souborem činností, u kterých lze nahradit pracovníka obchodu jsou činnosti 

reprezentovány elementy Navedeni_do_IS, které představují činnost, při které pracovník zadává 

položky příchozích poptávek do interního informačního systému a přiřazuje k nim potřebné 

dokumenty. Další činností, u které lze pracovníka obchodu nahradit je kompletace dat z interních 

a externích zdrojů, reprezentována elementem Kompletace.  

Nastavení pracovních dnů u směny pomocné síly: 

 Working Time Rest Time 

1 140.0 15.0 

2 145.0 1140.0 

 

4.2.2. Navýšení počtu pracovníků obchodního oddělení 

Navýšení pracovníků obchodního oddělení je optimalizační variantou, u které je 

předpokládáno snížení vytíženosti pracovníka obchodního oddělení i v případě snížení 

desetihodinové pracovní směny na obvyklou pracovní směnu osmihodinovou. Součástí 

předpokladu P2 je, mimo zmíněné výrazné snížení vytíženosti pracovníka, také výrazné snížení 

jak doby potřebné k zaslání nabídky, tak doby pro vyřízení objednávky. Potvrzení předpokladu 

bude akceptováno jen v případě, že bude hodnota toto snížení vyšší, než v případě simulace 

modelu s pomocnou pracovní silou. 
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Snížením vytíženosti pracovníka by došlo nejen ke zlepšení pracovního prostředí 

pracovníků, ale také ke zvýšení schopnosti potencionálně zpracovat i zvýšený počet příchozích 

poptávek a objednávek. 

4.2.3. Optimalizace pracovní směny zakázkové komise 

Zakázková komise je vrcholným orgánem firmy, který je složen z vedoucích zástupců 

vybraných oddělení. Tato komise se schází dvakrát týdně, aby zhodnotila návrhy připravovaných 

nabídek a obsah příchozích objednávek. Během dní, ve kterých se neuskutečňuje zasedání 

komise, muže potencionálně docházet k hromadění návrhů nabídek a přijatých objednávek. 

Důsledkem toto hromadění požadavků čekajících na vyřízení je prodloužení průměrné doby 

reakce na doručenou poptávku, stejně jako průměrné doby od přijetí objednávky do vyřízení 

zakázky. Cílem optimalizace je přidat jedno zasedání komise, které by zvýšilo propustnost 

systému. Předpokladem P3, optimalizace pracovní doby, je pokles obou zmíněných časových 

ukazatelů o více než 10%. 

4.2.4. Optimalizace získávání dat pro přípravu nabídky 

Ve fázi přípravy dat pro tvorbu nabídky je jednou z informací, které jsou pro tvorbu 

nabídky potřebné, informace dodavatele o ceně materiálu. V současné situaci pracovník 

obchodního oddělení zasílá požadavek na zjištění cen materiálu nákupnímu oddělení, které 

oslovuje dodavatele. Obdržené nabídky od dodavatelů materiálu předává nákupní oddělení zpět 

referentovi obchodního oddělení. Postup přípravy dat pro tvorbu nabídky lze optimalizovat 

změnou postupu při poptávání materiálu. Obchodní referent poptá materiál u dodavatelů osobně, 

bez zprostředkování nákupního oddělení. Předpokladem P4 je snížení průměrné doby potřebné 

k zaslání nabídky zákazníkovi. 
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4.3. Výsledky optimalizace obchodního procesu 

4.3.1. Nahrazení pracovníka obchodního oddělení 

V rámci optimalizace modelu byly identifikovány procesy vykonávané pracovníkem 

obchodního oddělení, u kterých lze tohoto pracovníka nahradit jiným, nekvalifikovaným, 

pracovníkem. V optimalizovaném modelu byl takto pracovník obchodu nahrazen pomocnou 

pracovní silou ve třech případech. Pracovní směny této pomocné síly byly nastaveny na pět hodin 

práce, každý pracovní den. 

Výsledky simulace modelu, po zapojení pomocné pracovní síly, ukazují významné 

snížení vytíženosti pracovníka obchodního oddělení, která se po roční simulaci modelu pohybuje 

na necelých šedesáti čtyřech procentech. Pozitivním důsledkem sníženého vytížení pracovníka je 

možnost pracovníka zaměřit se na procesy, u kterých je jeho přítomnost nenahraditelná. Efektem 

sníženého počtu procesů, na kterých pracovník participuje, je v konečném důsledku snížení 

hodnoty průměrného počtu dní, potřebných ke zpracování poptávky a zaslání nabídky. Průměrná 

úspora, oproti původnímu modelu, činí 15 hodin, o které lze zákazníkovi odeslat nabídku dříve. 

Těchto 15 hodin představuje 7% snížení. Pokles vykazuje také hodnota průměrného počtu dní, 

které jsou potřebné k činnostem od přijetí objednávky do odeslání hotové zakázky. Pokles trvání 

těchto procesů činí průměrně 13%, tedy 76 hodin, o které lze procesy spojené s objednávkou a 

realizací zakázky vyřídit dříve.  

Simulace optimalizovaného modelu potvrdila předpoklad P1, který predikoval snížení 

vytíženosti pracovníka obchodního oddělení spolu s poklesem průměrné doby potřebné 

k odeslání nabídky a průměrné doby potřebné k vyřízení procesů souvisejících s přijetím a 

realizací objednávky. Pomocná pracovní síla, pracující na zkrácený úvazek, nejen pozitivně 

ovlivnila sledované parametry modelu, ale vzhledem k jejímu nízkému pracovnímu vytížení se 

nabízí možnost jejího využití i pro další činnosti v rámci firemních procesů.  

Vybrané výsledky simulace optimalizovaného modelu jsou zpracovány v příloze č. 1 
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4.3.2. Navýšení počtu pracovníků obchodního oddělení 

Simulace modifikovaného modelu potvrdila prognózu snížení vytíženosti pracovníka viz 

příloha č.1. Na druhé straně se ovšem nepotvrdilo stejně výrazné snížení doby potřebné k zaslání 

nabídky. Doba potřebná pro odeslání nabídky se snížila o 11% a Doba potřebná pro vyřízení 

objednávky klesla jen o 10%, a tedy méně, než v optimalizačním modelu obsahujícím pomocnou 

pracovní sílu. Předpoklad P2 nebyl potvrzen, nicméně bylo experimentováním s modelem zjištěna 

výhodnost této optimalizace v případě nárůstu počtu příchozích poptávek na přibližné v rozmezí 

od 450 do 500 příchozích poptávek.  

Při příležitosti testování modelu s pracovníky obchodního oddělení, pracujícími na 

osmihodinové pracovní směny, byl tento model simulován s jedním pracovníkem. Výsledek 

tohoto testování znázorněný v příloze č.3. ukazuje, že za stávajících podmínek, je absolutně 

vyloučeno zkrácení pracovní doby obchodníka na pracovní dobu osmihodinovou. V případě 

zavedení snížené pracovní doby je daty jasně potvrzen kolaps systému projevující se 

nekonečným nárůstem doby potřebné k odeslání nabídky, vyřízení objednávky a nárůstem 

vytížení pracovníka obchodu směrem k maximu. 

4.3.3. Optimalizace pracovní směny zakázkové komise 

Simulace modelu nepotvrdila předpoklad P3 . Ke snížení průměrné doby, která je potřebná 

pro zaslání nabídky došlo o pouhé 2 %. Ke snížení doby potřebné k vyřízení objednávky došlo o 

6 %. Simulace odhalila malý vliv zakázkové komise na celkovou dobu trvání obou sub-procesů. 

Přes zvýšení pracovní doby, věnované obchodnímu procesu, o jednu třetinu nedošlo k výraznému 

ovlivnění průběhu procesu. Je evidentní, že při procesech s přítomností zakázkové komise 

nedochází k tak zásadní kumulaci činností, jak bylo očekáváno. Případná realizace této 

optimalizace by vzhledem malého vlivu na model neměla příznivý účinek zvláště proto, že by 

pravděpodobně došlo k většímu vytížení členů zakázkové komise, které by mělo negativní vliv 

na jimi běžně vykonávané procesy. 
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4.3.4. Optimalizace získávání dat pro přípravu nabídky 

Tato optimalizace modelu přepokládala snížení průměrné doby potřebné k odeslání 

nabídky. Tento předpoklad P4 se nepotvrdil. Přes odstranění, z hlediska tvorby přidané hodnoty, 

nepodstatného procesu nedošlo k razantnímu snížení doby potřebné k odeslání nabídky. 

Z výsledku simulace lze usoudit, že procesy, které byly při optimalizaci eliminovány nemají 

žádný významný vliv na globální chování modelu.  
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5 Závěr 

V rámci této diplomové práce byl vytvořen model podnikového procesu, na jehož základě 

bylo možné simulovat průběh sledovaného procesu a navrhnout možné optimalizační varianty za 

účelem zvýšení celkové výkonnosti podniku. Tvorba modelu byla založena zejména na 

informacích od pracovníků firmy, se kterými byly vedeny opakované rozhovory, a na analýze 

vnitropodnikových dokumentů. V první fázi byly pro modelování využity diagramy BPMN, které 

poskytly základní statický pohled na průběh procesu. Následně byl proces modelován s pomocí 

software Witness, který umožnil dynamickou simulaci modelovaného procesu.  

Sledovaný podnikový proces je iniciován přijetím poptávky na zhotovení strojírenského 

výrobku a ukončen odesláním zhotovené zakázky zákazníkovi. Model procesu se zaměřuje 

zejména na činnosti prováděné pracovníkem obchodního oddělení, který participuje na mnoha 

dílčích procesech. V modelu bylo abstrahováno od samotného výrobního procesu, který nebyl 

předmětem zkoumání.  

Simulace pomohla odhalit stávající parametry procesu a potvrdila také některé poznatky 

získané v průběhu sběru dat. Zejména se potvrdilo vysoké vytížení pracovníka obchodního 

oddělení. Toto vytížení představuje v současné době riziko. Již při mírném navýšení příchozích 

poptávek a objednávek hrozí kumulace požadavků čekajících na vyřízení a prodloužení časových 

intervalů jednotlivých fází procesu. Průměrná doba potřebná k reakci na přijatou poptávku se 

v současné době pohybuje ve stanoveném limitu dvou týdnů.  

Simulace optimalizovaných modelů ukázala, že velice vhodným řešením pro zvýšení 

efektivity procesu a snížení vytížení pracovníka obchodního oddělení by bylo zaměstnání 

pomocné pracovní síly, která by v rámci částečného pracovního úvazku nahradila pracovníka 

obchodního oddělení při vykonávání vybraných činností, které nepotřebují zásah kvalifikovaného 

pracovníka.  
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Příloha 1: Vybrané výsledky simulace modelu 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí poptávky do odeslání nabídky: 2680 dnů 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí objednávky do ukončení obchodního případu: 1525 dnů 

Dny Počet 

přijatých 

poptávek 

Počet 

odeslaných 

nabídek 

Počet 

přijatých 

objednávek 

Počet 

vyřízených 

objednávek 

Vytížení 

pracovníka 

obchodu 

Průměrný počet dní 

od přijetí poptávky 

do odeslání nabídky 

Průměrný počet dní od 

přijetí objednávky do 

odeslání zakázky 

30 27 22 8 2 71,8 % 6,2 21,1 

90 77 65 30 11 74,0 % 7,2 23,4 

180 166 142 63 27 81,7 % 8,8 23,4 

210 194 169 80 31 84,1 % 9,2 23,9 

240 207 193 90 42 81,4 % 9,5 24,0 

270 232 212 99 46 79,9 % 9,4 24,1 

300 264 238 113 50 81,8 % 9,3 23,9 

330 285 265 126 59 81,9 % 9,5 23,9 

360 306 285 135 64 80,2 % 9,4 23,8 

390 332 305 143 69 80,0 % 9,3 23,6 

420 354 325 156 73 79,4 % 9,2 23,4 

450 383 348 165 80 79,8 % 9,2 23,2 

480 410 377 176 84 80,3 % 9,3 23,1 

540 463 425 204 97 80,6%  9,6 23,0 
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Příloha 2: Vybrané výsledky simulace modelu po jeho optimalizaci 4.2.1 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí poptávky do odeslání nabídky: 2473 dnů 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí objednávky do ukončení obchodního případu: 1281 dnů 

Dny Počet 

přijatých 

poptávek 

Počet 

odeslaných 

nabídek 

Počet 

přijatých 

objednávek 

Počet 

vyřízených 

objednávek 

Vytížení 

pracovníka 

obchodu 

Průměrný počet dní 

od přijetí poptávky 

do odeslání nabídky 

Průměrný počet dní od 

přijetí objednávky do 

odeslání zakázky 

30 27 23 12 2 62,5 % 5,8 20,4 

90 77 66 34 14 62,5 % 7,4 21,8 

180 166 141 62 25 65,1 % 8,0 20,8 

210 194 171 77 34 67,9 % 8,2 20,5 

240 207 190 84 41 64,1 % 8,2 20,5 

270 232 203 93 44 62,0 % 8,0 20,4 

300 264 232 104 47 62,7 % 8,3 20,5 

330 285 259 118 55 63,9 % 8,8 20,7 

360 306 282 131 62 63,6 % 8,8 20,7 

390 332 304 140 67 63,7 % 8,8 20,8 

420 354 324 154 72 63,6 % 8,7 20,8 

450 383 348 161 79 63,5 % 8,7 20,9 

480 410 368 171 81 63,4 % 8,9 20,9 

540 463 414 194 95 63,6 % 9,6 21,1 
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Příloha 3: Vybrané výsledky simulace modelu po jeho optimalizaci 4.2.2 a 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí poptávky do odeslání nabídky: 5177 dnů 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí objednávky do ukončení obchodního případu: 1843 dnů 

Dny Počet 

přijatých 

poptávek 

Počet 

odeslaných 

nabídek 

Počet 

přijatých 

objednávek 

Počet 

vyřízených 

objednávek 

Vytížení 

pracovníka 

obchodu 

Průměrný počet dní 

od přijetí poptávky 

do odeslání nabídky 

Průměrný počet dní od 

přijetí objednávky do 

odeslání zakázky 

30 27 18 7 0 83,1 % 8,0 0 

90 77 63 32 10 94,3 % 11,4 27,1 

180 166 126 63 24 95,9 % 14,0 26,6 

210 194 148 74 31 96, 5% 15,5 29,7 

240 207 173 85 36 96,9% 17,3 30,0 

270 232 198 91 41 97,3 % 17,7 30,9 

300 264 221 105 46 97,5 % 17,8 31,3 

330 285 238 113 48 97,8 % 18,0 31,0 

360 306 262 122 56 97,9 % 19,8 32,9 

390 332 293 136 62 98,1 % 20,6 32,8 

420 354 312 147 68 98,2 % 20,6 32,9 

450 383 335 158 70 98,4 % 20,5 33,4 

480 410 360 166 49 98,5 % 50,4 35,1 

540 463 405 186 87 98,6 % 20,2 34,7 
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Příloha 4: Vybrané výsledky simulace modelu po jeho optimalizaci 4.2.2 b 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí poptávky do odeslání nabídky: 2393 dnů 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí objednávky do ukončení obchodního případu: 1414 dnů 

Dny Počet 

přijatých 

poptávek 

Počet 

odeslaných 

nabídek 

Počet 

přijatých 

objednávek 

Počet 

vyřízených 

objednávek 

Vytížení 

pracovníka 

obchodu 

Průměrný počet dní 

od přijetí poptávky 

do odeslání nabídky 

Průměrný počet dní od 

přijetí objednávky do 

odeslání zakázky 

30 27 22 10 1 46,8 % 5,7 18,4 

90 77 68 33 11 48,8 % 6,6 22,6 

180 166 144 65 28 53,5 % 8,0 21,4 

210 194 174 82 34 55,0 % 8,3 21,7 

240 207 191 90 43 52,0 % 8,3 21,4 

270 232 211 96 45 51,3 % 8,7 21,5 

300 264 240 115 50 53,2 % 8,6 21,5 

330 285 269 127 59 53,3 % 8,5 21,4 

360 306 287 137 66 52,4 % 8,3 21,4 

390 332 307 147 69 52,2 % 8,3 21,4 

420 354 326 157 75 51,8 % 8,4 21,5 

450 383 356 170 81 52,4 % 8,2 21,4 

480 410 380 187 88 52,5 % 8,3 21,3 

540 463 431 214 103 53,0 % 8,4 21,3 
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Příloha 5: Vybrané výsledky simulace modelu po jeho optimalizaci 4.2.3 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí poptávky do odeslání nabídky: 2608 dnů 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí objednávky do ukončení obchodního případu: 1387 dnů 

Dny Počet 

přijatých 

poptávek 

Počet 

odeslaných 

nabídek 

Počet 

přijatých 

objednávek 

Počet 

vyřízených 

objednávek 

Vytížení 

pracovníka 

obchodu 

Průměrný počet dní od 

přijetí poptávky do 

odeslání nabídky 

Průměrný počet dní od 

přijetí objednávky do 

odeslání zakázky 

30 27 23 9 2 73,3 % 6,1 19,0 

90 77 68 27 11 76,4 % 8,6 23,5 

180 166 144 59 25 81,6 % 9,0 22,9 

210 194 169 74 30 84,1 % 10,0 23,8 

240 207 193 88 42 82,0 % 10,2 22,8 

270 232 213 94 44 80,6 % 9,7 22,7 

300 264 243 105 48 81,9 % 9,6 23,2 

330 285 266 120 55 81,7 % 9,4 22,9 

360 306 283 126 62 79,7 % 9,2 22,4 

390 332 305 134 64 79,5 % 9,2 22,4 

420 354 327 147 69 79,3 % 9,1 22,5 

450 383 355 157 74 79,8 % 9,1 22,7 

480 410 376 165 79 80,1 % 9,0 22,9 

540 463 431 199 95 81,0 % 8,9 22,7 
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Příloha 6: Vybrané výsledky simulace modelu po jeho optimalizaci 4.2.4 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí poptávky do odeslání nabídky: 3079 dnů 

Roční součet trvání jednotlivých případů od přijetí objednávky do ukončení obchodního případu: 1267 dnů 

Dny Počet 

přijatých 

poptávek 

Počet 

odeslaných 

nabídek 

Počet 

přijatých 

objednávek 

Počet 

vyřízených 

objednávek 

Vytížení 

pracovníka 

obchodu 

Průměrný počet dní od 

přijetí poptávky do 

odeslání nabídky 

Průměrný počet dní od 

přijetí objednávky do 

odeslání zakázky 

30 27 22 10 1 71,9 % 6,2 24,8 

90 77 64 33 11 75,6 % 7,3 22,4 

180 166 141 63 25 82,4 % 9,1 23,4 

210 194 171 73 32 84,7 % 9,6 23,2 

240 207 189 81 39 80,9 % 9,9 23,1 

270 232 210 86 41 79,2 % 10,1 22,9 

300 264 235 94 43 81,2 % 10,4 23,3 

330 285 269 110 49 81,5 % 10,8 23,5 

360 306 291 118 55 79,8 % 10,6 23,0 

390 332 310 126 60 79,8 % 10,5 23,1 

420 354 331 136 65 78,9 % 10,3 23,0 

450 383 357 143 96 79,6 % 10,2 22,9 

480 410 385 159 75 80,0 % 10,0 23,0 

540 463 434 180 86 80,5 % 10,1 23,0 
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Příloha 7: Porovnání vývoje průměrných počtů dní potřebných odeslání nabídky  
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Příloha 8: Porovnání vývoje vytíženosti pracovníka obchodního oddělení 
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Příloha 9: Diagram BPMN – Příjem poptávky 

  



10 
 

Příloha 10: Diagram BPMN – Příprava dat pro tvorbu nabídky 
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Příloha 11: Diagram BPMN – Tvorba nabídky 
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Příloha 12: Diagram BPMN – Příjem a realizace objednávky 
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Příloha 13: Diagram BPMN – Ukončovací procesy 

 


