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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá tématem Analýza rizik v předvýrobních etapách strojírenské 

výroby v podniku Vítkovice Heavy Machinery (dále jen VHM). V úvodu definuje základní 

pojmy jako kvalita, systém managementu kvality, riziko, analýza rizik, předvýrobní etapy 

apod. V první fázi byla provedena analýzu stávajícího stavu průběhu předvýrobních etap 

VHM. V těchto jednotlivých etapách pak byla ve spolupráci se zaměstnanci VHM 

definována rizika, která v nich hrozí. Po nalezení byla tato rizika bodově ohodnocena a 

pomocí Paretovy analýzy následně vyjádřena nejzávažnější z nich. Dále na procesy, ve 

kterých nejzávažnější rizika vznikají, či mohou vznikat, byla použita metoda FMEA 

procesu, díky které byla navržena preventivní či nápravná opatření. Pro ostatní rizika byl 

vytvořen kontrolní seznam otázek, který by měl snížit pravděpodobnosti výskytu těchto 

rizik. 

Klíčová slova: kvalita, systém managementu kvality, riziko, analýza rizik a předvýrobní 

etapy. 

 

ABSTRACT 

This thesis deal with the topic of risk analysis in preproduction stages of mechanical 

engeineering in the company Vítkovice Heavy Machinery (hereinafter as „VHM“). The 

introduction defines basic concepts such as quality, quality management system, risk, risk 

analysis, pre-production stage, etc. The firts phase was analyze the current status during the 

pre-production stages VHM. In these individual stages, then in cooperation with employees 

VHM defined risks that threaten them. After finding these risks the spot to rate it with help 

of Pareto analysis, then expressed the most serious of them. Furthmore warn about the 

processes in which the most significant risks arise, or may arise, was used a method FMEA 

processing which it was find preventive or corrective measures. For other risks created a 

checklist of questions which should reduce the probability of occurrence of these risks. 

 

Keywords:  quality, quality management system, risk, risk analysis, pre-production stages. 
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ÚVOD 

Kvalita dnes znamená pro podniky obrovskou konkurenční výhodu. Má za úkol podporovat 

vývoj nových výrobků a technologií. Také má přímý a velice důležitý vliv na chování 

zákazníků, a může významně zvýšit jejich spokojenost. V prostředí českého trhu již většina 

firem pochopila, že je velice důležité se neustále zabývat zlepšováním managementu kvality. 

Tento systematický přístup ke zlepšování kvality je základním kamenem pro stabilní 

ekonomický růst společností působících na trzích. Je velice důležité, aby se podniky 

pokusily zaměřit se na péči o kvalitu již ve stádiu předvýrobních etap. Činnosti spojené 

s odstraňováním nedostatečné kvality jsou pak ekonomicky výhodnější, než ve fázi 

samotného vývoje a návrhu.  

 

Cílem diplomové práce je analyzovat předvýrobní etapy podniku Vítkovice Heavy 

Machinery, nalézt v těchto konkrétních etapách rizika, která v nich mohou hrozit a 

vyhodnotit je dle závažnosti. Výstupem práce je návrh opatření pro identifikovaná rizika. 

 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na seznámení se s riziky, jejich analýzu, 

členění, vyhodnocování a řízení. Praktická část této práce je zaměřena na analýzu stávajícího 

stavu předvýrobních etap společnosti Vítkovice Heavy Machinery a hledání rizik (reálných 

či teoretických) v těchto etapách. Dále jsou za pomoci nástrojů a metod managementu 

kvality vyhodnocena nejzávažnější rizika a pro ně navržena opatření pro zmírnění či 

eliminaci.  

 

Na závěr jsou pro uvědomění si všech možných rizik vytvořeny kontrolní seznamy otázek, 

které jsou rozděleny podle konkrétních předvýrobních etap. Jejich aplikací se může snížit 

pravděpodobnost výskytu rizika či zvýšit možnost jeho odhalení. Seznamy by měly sloužit 

jako preventivní opatření proti výskytu rizik. 
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1 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 

Jako oficiální definici pojmu kvalita v normách řady ISO 9000 chápeme tuto: „kvalita je 

stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik” [ISO 9000:2006]. 

Požadavek je v tomto případě potřeba nebo očekávání, které: 

 stanoví zákazník; 

 stanoví základní předpis; 

 se obvykle předpokládají. 

Jako inherentní charakteristiku (znak) uvažujeme vnitřní vlastnosti objektu (procesu, 

výrobku, zdroje systému), které k němu existenčně patří. 

 

Pro udržení trvale vysoké kvality (výrobků, procesů, služeb) je nejlepší volbou zavádění 

systémů managementu kvality a naplňování norem řady ISO 9000 [1]. 

 

Systém managementu kvality (viz Obr. 1) slouží hlavně k určení politiky kvality a cílů 

kvality, kterých chce organizace dosáhnout. Systémy managementu kvality (dále jen SMK) 

podle norem ISO řady 9000 jsou v současnosti naprosto běžnou součástí řízení podniků a 

organizací v české ekonomice. SMK  stále více nachází uplatnění ve výrobních podnicích či 

organizacích poskytující služby, bez ohledu na výrobní programy, sféry působnosti a 

velikost. Organizace, která má zavedený SMK vystupuje před zákazníkem s jasným 

přehledem o rozsahu své způsobilosti a přehledem o možnostech, které může bez rizika 

nabídnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Procesní přístup dle norem ČSN ISO 9000 [1]. 
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2 RIZIKA, ANALÝZA RIZIK 

Problematice Managementu rizik se věnuje norma ISO 31000:2009. Tato norma je součástí 

rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO 

(International Organization for Standardization). ISO 31000 je označení standardu pro 

Management rizik (Řízení rizik) a obsahuje Principy a směrnice. 

  

Tato norma obsahuje principy a směrnice a poskytuje návody jak řídit různé formy rizik 

systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem. Není určena pro účely certifikace 

ani pro implementaci řízení rizik napříč celou organizací. Je použitelná ve všech sektorech, 

může jí tedy využít jakýkoliv typ organizace.  

 

Norma ISO 31000 byla pro české prostředí vydána v říjnu 2010, aktuální revidovaná verze 

se označuje ISO 31000:2009. 

 

Další ISO standardy týkající se systému řízení rizik v organizaci: 

a) IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik; 

b) ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary – Slovník. 

 

Ad a)  IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik 

Norma IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik je podpůrnou 

normou pro normu ISO 31000:2009 a je v ní poskytnut návod pro volbu a aplikaci technik 

pro posuzování rizik. Posuzování rizik, které je prováděno podle této normy přispívá k 

ostatním činnostem managementu rizik. V normě je uvedena aplikace řady technik pro 

posuzování rizik. 

 

Ad b)  ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary – Slovník 

ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary – Slovník poskytuje definice obecných 

pojmů, které jsou spojené s řízením rizik. Jejím cílem je zjednodušit porozumění rizikům a 

zajistit ucelený přístup k těmto rizikům. Dále také uvádí činnosti související s řízením rizik 

a zajišťuje používání jednotné terminologie v procesech, které se zabývají řízením rizik. 

Tento standard je určen pro používání osobám, které se podílejí na řízení rizik v organizaci. 
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2.1 Členění rizik 

Organizace všech typů a velikostí jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších vlivů a 

faktorů, které vytvářejí nejistotu, zda a kdy mohou dosáhnout svých cílů. Účinek, který má 

tato nejistota na dosažení cílů organizace, je riziko [2]. 

 

Pojem riziko je definován jako relativní odchylka skutečné ztráty od očekávaného výsledku 

[3]. 

 

Rizika v organizaci jsou v dnešní době spojená hlavně s inovacemi, změnami, okolním 

prostředím a také se zdroji. S pojmem riziko úzce souvisí také pojem nejistota. Tyto dva 

pojmy by však v žádném případě neměly být zaměňovány. Nejistota je totiž stav dokonce i 

částečného nedostatku informací souvisejících s pochopením nebo znalosti události a jejich 

následků nebo možnosti výskytu [4]. 

 

Také měření těchto dvou rozdílných pojmů lze vyjádřit odlišně. Nejistotu můžeme měřit 

jako množinu pravděpodobností oproti množině možností. Například, „existuje 60% šance, 

že nastane nějaká událost a 40% šance, že nenastane“. Oproti tomu riziko můžeme měřit 

jako množinu možností, z nichž každá má kvantifikované pravděpodobnosti a 

kvantifikované ztráty. Například, „existuje 40% šance, že projekt nebude mít očekávané 

zisky“[5]. 

 

Rizika můžeme rozdělit na typy a druhy. Jednotlivé typy a druhy rizik jsou uvedeny v 

tabulkách 1 a 2. 
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Tabulka 1 Typy rizik [6]. 

Typ rizika č. 1 ohrožení 

Typ rizika č. 2 porucha  

Typ rizika č. 3 krize 

Typ rizika č. 4 katastrofa 

Typ rizika č. 5 příležitost 

Typ rizika č. 6 útok 

Typ rizika č. 7 lidský faktor 

 

Typy rizik se určují proto, aby bylo snazší odhalit rozdíly v závažnosti rizik. Toto členění 

ovšem nelze brát jako obecné třídění všech rizik. 

 

Tabulka 2 Druhy rizik [6]. 

Druh rizika č. 1  Systémové (spojené s rizikem kolapsu celého trhu nebo systému) 

Druh rizika č. 2  Systematické (spojené jen s jednou investicí) 

Druh rizika č. 3 Nesystematické (je spjato s rizikem celého trhu) 

Druh rizika č. 4 Finanční (představuje riziko, že návratnost investice či zisk z ní je 

nesrovnatelný s očekávanými výsledky) 

Druhy rizik se určují pro lepší poznání charakteru jednotlivých rizik. 

2.2 Charakteristiky a způsoby rozdělení rizik 

Nejdůležitějšími charakteristikami rizika jsou [6]: 

1. Míra pravděpodobnosti rizika –  pravděpodobnost, že riziko nastane 

2. Úroveň rizika –  srovnávací veličina, která vyjadřuje jak riziko, tak jeho dopad  

3. Dopady rizika –  důsledky, které se projeví, pokud nastane riziková situace 

4. Předvídatelnost rizika – šance, že riziko lze předem identifikovat a předvídat 

 

Dle míry ovlivnitelnosti se rizika dělí na ovlivnitelná (dají se ovlivnit), částečně ovlivnitelná 

(dají se ovlivnit, ale pouze z části) a neovlivnitelná (nedají se ovlivnit). 



 

6 
 

Dle vztahu k organizaci se rizika dělí na interní rizika (tyto druhy rizik může subjekt 

ovlivňovat a řídit, projevují se uvnitř organizace) a externí rizika (tyto druhy rizik subjekt 

nemůže přímo ovlivňovat, jedná se o faktory prostředí. 

 

Podle pořadí, v jakém rizika působí, se dělí na primární rizika, sekundární rizika (vznikají 

při eliminaci primárních rizik) a zbytková (zůstatková, reziduální) rizika, která vznikají po 

eliminaci rizika. V posledním případě se jedná o rizika, která je subjekt ochoten nést. 

 

Dle míry akceptovatelnosti (přijatelnosti, únosnosti) se rizika dělí na nezbytná (neboli 

nutná), únosná (neboli přijatelná) a neúnosná (nepřijatelná). 

 

Dle pravděpodobnosti vzniku a působení se rizika dělí na [6]: 

 nepravděpodobná (0-10%); 

 málo pravděpodobná (11-20%); 

 pravděpodobná (21-50%); 

 velmi pravděpodobná (51-75%); 

 téměř jistá (76-95%); 

 jistá (96-100%). 

 

Dle rozsahu působení se rizika dělí na systematická (tento typ rizik platí na všechny 

podnikatelské subjekty a jsou to rizika, která jsou spojená s podnikáním obecně) a 

nesystematická (tento typ rizik platí pouze pro určitý obor či oblast podnikání – např. rizika, 

která jsou přímo spojená s oborem strojírenské výroby, s oborem poskytování služeb apod.). 

Rizika se v organizaci věcně člení na provozní (technická rizika, výrobní rizika), informační 

(informační bezpečnost), ekonomická a finanční (úvěrová rizika, riziko insolvence, pojistná 

rizika –  odhad velikosti rizika a pravděpodobnosti pojistné události, měnová rizika –   rizika 

vyplývající ze změn kurzů v mezinárodním obchodě). Dále jsou to pak rizika tržní, 

marketingová, sociální, obchodní legislativní, logistická, politická, podnikatelská, 

podniková, sociální, ekologická, živelná a přírodní rizika či bezpečnostní rizika. 
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2.3 Řízení rizik 

Cílem, který by měl být dosažen řízením rizik (viz Obr. 2) je jejich snížení na přijatelnou 

úroveň či v lepším případě jejich úplná eliminace. Jakmile je riziko jednou identifikováno, 

musí být nejvyšší prioritou jeho eliminace či alespoň jeho spolehlivé sledování.  

 

 

Obr. 2 Řízení rizik [11]. 

Na obrázku 2 můžeme vidět jednoduché, ale účinné schéma řízení rizik. V prvním bodě je 

znázorněna identifikace rizik. Než se bude moci přijmout jakékoli smysluplné kroky k řešení 

rizik, musí být jasno, proti čemu. K tomuto pochopení slouží identifikace rizik. Ve druhém 

bodě je zobrazena kvantifikace rizik. Poté co jsou rizika identifikována, je potřeba je 

kvantifikovat. Kvantifikací se zjistí, která rizika jsou významná a je potřeba a se jim věnovat. 

Tato kvantifikace většinou probíhá na základě pravděpodobnosti výskytu rizika a významu 

dopadu jeho následků. V bodě 3 je znázorněna identifikace protiopatření. Pokud už je 

známo, která rizika jsou významná, je možno začít s výběrem protiopatření proti těmto 

rizikům. Bod 4 zahrnuje implementaci protiopatření. Po určení, které protiopatření bude 

nejlepší, se může přejít k jeho implementaci. V bodě 5 je zobrazeno monitorování a 

přezkoumávání účinnosti protiopatření. Toto monitorování a přezkoumávání slouží 

k dokončení procesu řízení rizik [11]. 

Ani skutečně bezpečný projekt (1. priorita) není schopen za všech okolností (ať už 

normálních nebo abnormálních) zabránit nějakému impulzu schopnému způsobit riziko. 

Pokud tedy bereme v úvahu, že není možné kompletně eliminovat zdroj nebezpečí, pak je 

další nejlepší volbou ochrana před nimi či minimalizace jejich vzniku. Tyto úkony se mohou 
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provádět např. preventivními metodami analýzy rizik (metoda Co-když, „strom“ poruch 

atd.). 

2.4 Analýza rizik 

Norma ISO 31000:2009 uvádí, že analýza rizik (viz Obr. 3) je proces pochopení povahy 

rizika a stanovení úrovně rizika. Aby mohlo být riziko efektivně řízeno, musí být nejprve 

poznáno a analyzováno. Poskytuje základ pro hodnocení rizika a pro rozhodnutí o ošetření 

rizika a zahrnuje odhad rizika.  

Výsledky analýzy rizik jsou podkladem pro rozhodování, zda je riziko možno 

přijmout/tolerovat, či zda jej musíme snížit. V tom případě výsledky analýzy využijeme pro 

výběr vhodných opatření ke snížení nebo eliminaci rizik. 

 

Obr. 3 Analýza rizik [9]. 
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Na obrázku 3 lze vidět průběh procesu analýzy rizik. Analýza rizik by měla především 

zahrnovat: 

 systematickou identifikaci zdrojů nebezpečí; 

 systematickou identifikaci možných selhání, nehod či poruch včetně vyjádření 

pravděpodobných následků; 

 kvantitativní nebo alespoň semi-kvantitativní vyjádření míry vlivu člověka; 

 vyhodnocení možných řešení směřujících ke snížení rizika; 

 identifikaci faktorů, které se na iniciaci rizika podílejí a které k němu přispívají 

včetně systémových nedostatků a kritických míst; 

 porovnání s alternativními systémy a technologiemi [7]. 

 

Analýza rizik může být prováděna buď kvalitativně, semi-kvantitativně nebo kvantitativně. 

Všechny tyto tři postupy jsou dále blíže rozpracovány. 

1. Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza užívá slovního vyjádření nebo popisných stupnic k popisu 

potencionálních následků a pravděpodobnosti rizika. Tento způsob analýzy může být při 

vhodné modifikaci využit pro různá rizika. Různé úrovně následků a pravděpodobností jsou 

uvedeny v tabulkách 3 a 4.  

Tabulka 3 Následky rizika [7]. 

NÁSLEDKY RIZIKA 

Úroveň Popis Příklad slovního vyjádření 

1 Zanedbatelné Bez finanční ztráty. 

2 Malé Střední finanční ztráty. 

3 Střední Vysoké finanční ztráty. 

4 Závažné Závažné finanční ztráty. 

5 Katastrofické Značné finanční ztráty. 
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Tabulka 4 Pravděpodobnost rizika [7]. 

PRAVDĚPODOBNOST RIZIKA 

Úroveň Vyjádření Popis 

A Téměř jisté Očekáváme ve většině případů. 

B Pravděpodobné Pravděpodobně nastane ve většině případů. 

C Možné Může nastat. 

D Nepravděpodobné Mohlo by nastat za určitých okolností. 

E Velice nepravděpodobné Mohlo by nastat pouze za zcela výjimečných 

okolností. 

Kvalitativní analýza se používá jako vstupní analýza pro určení rizik, která budou vyžadovat 

podrobnější analýzu. Lze ji také použít, když úroveň rizika nevyžaduje tolik času a úsilí, 

které by bylo potřebné pro podrobnou analýzu nebo když kvantitativní údaje nejsou 

dostatečné pro kvantitativní analýzu. 

2. Semi-kvantitativní analýza 

U semi-kvantitativní analýzy se používají pro vyjádření míry následků a pravděpodobností 

kvantitativní škály. Pro tvorbu těchto škál jsou použity úrovně následků a pravděpodobností. 

Cílem této analýzy je dosáhnout detailnější priorizace rizik a možnosti jejich porovnání. 

Takto vyjádřená míra rizika není na rozdíl od kvantitativní analýzy reálnou hodnotou rizika. 

Někdy je vhodné uvažovat pravděpodobnost jako podmíněnou a to tedy kombinující 

pravděpodobnost, že k uvažované události dojde a pravděpodobnost, že dojde k 

uvažovanému následku [7]. 

3. Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza využívá plně numerického vyjádření jak pro následky rizik, tak pro 

jejich pravděpodobnosti. Kvalita této analýzy závisí především na přesnosti a úplnosti 

použitých dat.  
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Následky mohou být odhadovány na základě modelů jednotlivých událostí nebo jejich 

skupin, nebo pomocí extrapolace (přiblížení) z experimentálních studií nebo „historických 

dat“. Mohou být také vyjádřeny v peněžních hodnotách, pomocí technických údajů či 

popisně (popsáním ztrát a četností událostí). Pravděpodobnost je obvykle vyjádřena číselně 

nebo pomocí frekvence.  

Způsob, jakým jsou pravděpodobnost a následek vyjádřeny a způsob stanovení míry rizika 

je rozdílný pro různé typy rizik a pro různý kontext, ve kterém je využíván. 

Možnými způsoby vyjádření rizik jsou: 

1. Riziko ekonomické ztráty lze vyjádřit jako: 

Výše finanční ztráty (Kč) = Roční ztráta (Kč) * F  

kde F - počet (frekvence) ztrát v roce. 

 

2. Riziko havárií – následky mohou být modelovány pomocí simulačních programů a 

pravděpodobnost může být vypočtena na základě historických dat nebo pomocí různých 

analytických technik (strom chyb apod.) [7]. 

2.4.1 Metody analýzy rizik 

Pro analýzu rizik existuje mnoho metod a postupů např.: 

a) FMEA; 

b) Fault tree analysis („strom“ poruch); 

c) Event tree („strom“ událostí); 

d) What if (Co když); 

e) Check list; 

f) Safety audit atd. 

 

Tyto uvedené metody budou dále popsány. 

 

Ad a) Metoda FMEA - analýza možných vad a jejich následků 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je metodou týmovou a představuje 

analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením jejich rizik, 

jež je východiskem pro navržení a realizaci opatření, která by měla vést ke zmírnění těchto 
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rizik. Je nedílnou součástí přezkoumání návrhu a její aplikací lze odhalit až 90% možných 

neshod.  

 

Metoda FMEA se využívá zejména ve dvou základních aplikacích:  

 FMEA návrhu produktu - analyzuje možnosti vzniku vad u navrhovaného produktu; 

 FMEA procesu - analyzuje možnosti vzniku vad v průběhu navrhovaného procesu. 

 

Mezi hlavní přínosy aplikace metody FMEA lze přiřadit: 

 systémový přístup k prevenci nízké kvality; 

 určení priorit opatření na základě kvantifikace rizika možných vad; 

 optimalizaci návrhu, vedoucí ke snížení počtu změn ve fázi realizace; 

 vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu; 

 minimální náklady na provedení v porovnání s náklady, které by mohly vzniknout 

při výskytu vad. 

 

Metoda FMEA se využívá zejména pro nové či inovované produkty nebo procesy, ovšem 

lze ji aplikovat i na stávající produkty a procesy. V případě analýzy nových produktů či 

procesů by měla být zahájena v dostatečném předstihu, tudíž v okamžiku, kdy je zpracována 

první koncepce řešení. FMEA je metodou týmovou, neboť využívá znalosti a zkušeností 

řady odborníků. V týmu by měli být zastoupeni pracovníci vývoje, konstrukce, technologie, 

výroby, útvaru řízení jakosti, zkušeben, marketingu, servisu a další „nositelé znalostí“. Pro 

efektivní práci týmu je velmi důležité metodické a organizační řízení práce týmu zkušeným 

moderátorem. 

 

Analýza FMEA návrhu výrobku nebo procesu probíhá v těchto základních fázích:   

a) analýza a hodnocení současného stavu;  

b) návrh opatření;  

c) hodnocení stavu po realizaci opatření. 

Výsledky analýzy FMEA se průběžně zaznamenávají do standardizovaného formuláře [8]. 
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Ad b) Fault tree analysis - „strom“ poruchových stavů 

Fault tree analysis je stejně jako metoda FMEA řadí k preventivním metodám. Cílem metody 

je analýza pravděpodobnosti selhání celého systému a s tím související preventivní opatření, 

která by měla spolehlivost systému zvýšit. Jde o grafické vyjádření systému, které poskytuje 

popis kombinací možných výskytů problémů v systému, který může vyústit v problém, u 

nějž nechceme, aby vznikl. Tato metodika může kombinovat jednak různé vady strojů a 

technologií, ale i lidské chyby [9]. 

 

Ad c) Event tree - „strom“ událostí 

Strom událostí je logický graf, který podrobně popisuje logický rozvoj událostí. Vývoj těchto 

událostí jde směrem od konečné události k jejím příčinám. Považuje se za metodu 

deduktivní. Získá se informace o tom, kdy se porucha objeví a jaká je její pravděpodobnost 

[9]. 

 

Ad d) What - if Analysis – metoda „Co když“ 

What- if analýza je jednoduchá technika analýzy, která se používá při rozhodování a řízení 

rizik. Hlavním principem je hledání možných dopadů vybraných situací. Jedná se v zásadě 

o brainstorming, při kterém se hledají dopady činností či procesů a opatření proti těmto 

dopadům. Analýza je velice flexibilní a přizpůsobivá. Jejím cílem je identifikovat problémy 

nebo nebezpečné stavy v procesu. Jedná se o systematickou, ale ne přesně strukturovanou 

analytickou činnost.  

 

Využití této metody v praxi je velmi univerzální. Jejím výstupem by měl být popis 

potenciálních problémů či rizik včetně prevence proti nim [9]. 

 

Ad e) Check List - kontrolní seznam 

Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklisty) jsou zpravidla generovány 

na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. Jejich 

struktura se může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář, který umožňuje 

zahrnout různou relativní důležitost parametru (váhu) v rámci daného souboru [9]. 
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Ad f) Safety Audit - (bezpečnostní audit) 

Bezpečnostní audit je postup hledání rizikových situací a navrhování opatření na zvýšení 

bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potencionálně možné nehody nebo 

provozního problému, který se může objevit v posuzovaném systému. Formálně je používán 

připravený seznam otázek a matice, která zhodnotí působení rizik na organizaci [9]. 

 

2.5 Vyhodnocování rizik 

Výsledkem analýzy rizik by mělo být vyjádření míry (velikosti) rizika a jejich prioritizace, 

která umožní se dále zaměřit na rizika, která jsou nejzávažnější. Jelikož je riziko ve své 

podstatě dvourozměrná veličina, bývá výhodné pro jeho vyjádření použít systém dvou 

souřadnic x a y. Ve většině případů bývá obvyklé, že se na ose x vyjadřuje závažnost a na 

ose y pravděpodobnost, a to tím způsobem, že v počátku průsečíku souřadnice je uvedena 

nejnižší pravděpodobnost a nejmenší závažnost. Naproti tomu, v pravém horním rohu 

souřadnicového systému budou rizika s největší pravděpodobností a nejzávažnějšími 

následky. Do tohoto systému se vynáší údaj o výši rizika každého nalezeného zdroje rizika. 

Tento údaj se vyjadřuje průsečíkem hodnoty pravděpodobnosti a závažnosti příslušného 

zdroje rizika. Tímto způsobem můžeme získat názorný přehled o rozložení rizik v oblasti, 

kterou jsme si vymezili na počátku analýzy. 

 

Vedle zmíněného čistě grafického řešení (způsobu vyjádření) se může také použít vyjádření 

pomocí matice rizik (viz Obr. 4). V tomto případě její vertikální prvky tvoří stupnice 

pravděpodobnosti a horizontální prvky vyjadřují závažnost. 

 

 



 

15 
 

 

Obr. 4 Matice rizik [7]. 

 

Po vyhodnocení přijatelnosti pomocí matice rizik se rizika rozdělí na přijatelná, podmíněně 

přijatelná a nepřijatelná. U přijatelných rizik může, ale nemusí následovat dobrovolné 

snížení rizika. U nepřijatelných rizik je snížení rizika nezbytně nutné. V tomto případě by se 

mělo začít pracovat na tvorbě opatření ke snížení daného rizika. Pomocí správně navržených 

preventivních opatření se může snížit možnost vzniku rizika.  Protože ovšem nelze na 100% 

zajistit, aby se určité riziko nevyskytlo, je možné se mu pokusit buď předejít, nebo jej co 

nejvíce eliminovat pomocí navržených postupů a činností. Plánování těchto činností 

(opatření) je znázorněno na obrázku 5. 
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Obr. 5 Proces plánování opatření [10]. 

 

Monitorování rizik 

Úkolem je dokumentovat způsob a četnost prováděného posuzování rizik, výsledky auditů 

a ostatních nástrojů monitoringu, přijatá opatření ke snížení rizika, způsob a výsledek jejich 

implementace[7]. 

2.6 Příklady rizik v předvýrobních etapách 

V předvýrobních etapách může docházet k mnoha rizikům. V případě odhalení rizika již v 

předvýrobních etapách jsou náklady na jeho případnou kontrolu či eliminaci mnohem nižší, 

než při odhalení rizika později. Dále jsou vyjmenována a popsána některá z nich. 

Zatížení TPV neefektivními činnostmi 

Oddělení přípravy výroby kromě zpracování vstupů pro výrobu, a tedy i vstupů pro 

plánování v ERP systémech (Enterprise resources planning – Plánování podnikových 

zdrojů) se často výrazně svou činností podílí na zpracování podkladů pro nabídkové řízení. 

Ovšem výtěžnost nabídek bývá velmi malá v poměru k investovanému času. Proto je 

nezbytně nutné stanovit jasnou strategii a pravidla, které nabídky budou z obchodu předány 
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ke zpracování, tak aby technolog nemusel ztrácet čas na předem ztracených poptávkách. 

Mezi takováto pravidla přijetí patří nejčastěji sortimentní shoda, minimální hodnota 

poptávky, požadovaný termín, případně cena, vyhodnocení solidnosti zákazníka. Při 

vyhodnocování úspěšnosti by měly být posuzovány také např. hodnota prodejních cen 

vítězných nabídek vůči celkové „získatelné“ ceně, odhad podílu marže a také zatížení 

úzkého místa vítěznými nabídkami. Tento komplexní pohled umožní posoudit, zda jsou 

vítězné nabídky „vítězné“, nebo jen zbytečně zatěžují kapacitu TPV [12]. 

 

Nepřesná či nejasná specifikace požadavku zákazníka 

Pokud příprava výroby nemá k dispozici přesnou specifikaci zakázky, nemůže včas připravit 

výkresy, kusovníky a postupy či požadavky pro nákup materiálu, a vytvořit tak podmínky 

pro zahájení výroby.  

Problémem by mohla být i změna specifikace po dokončení přípravy výroby, případně v 

průběhu realizace zakázky. Oddělení obchodu navíc často se zákazníkem neprojedná dopad 

této změny na konečný termín dodání a způsobené vícenáklady. 

Zákazník je pro existenci firmy rozhodující a firma si jej musí vážit a tak pro zajištění toho, 

aby nakonec nebyl nespokojen, musí být nastavena a dodržována pravidla přijetí zakázky. 

Jasná strategie zákaznického servisu umožní určit, které zakázky budou připraveny do 

výroby a v jakých termínech [12]. 

 

Používání „vlastních“ materiálů 

Pokud konstruktér nemá přístup k přehledu materiálů, které se ve firmě běžně používají, 

informaci o stavu skladu a dodací lhůtě, nebo k tomu není veden, dochází k použití nových 

materiálů vyhovujících beze zbytku konstrukci, ovšem méně potřebám firmy. 

Zásobování je pak v této situaci nuceno zadat nový materiál do ERP systému, poptat a zajistit 

jej. Technolog musí zpracovat postup za použití nového materiálu, popřípadě kvůli jeho 

vlastnostem musí zajistit např. nové obráběcí nástroje. Nejjednodušším, ovšem často 

opomíjeným řešením, je umožnit přístup konstrukci do databáze ERP systému. Účinným se 

také jeví zavedení ukazatele počtu použití materiálové položky v kusovnících, žádání 

zdůvodnění vzniku položek „sirotků“ od jejich autorů. Vhodným řešením je také zavedení 
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zásad „integrovaného vývoje produktu“. V tomto případě by to znamenalo účast útvaru 

materiálového zabezpečení v procesu přípravy dokumentace [12]. 

 

Nevyužívání hotových dílů a sestav 

Důvodem může být například nedostatečný přehled, nedostatečná zkušenost konstruktéra, 

ale i malý tlak na unifikaci. Nutná je v tomto případě přehledná databáze dílů, evidence 

výkresů a jejich identifikace. Jestliže konstruktér nemůže rychle najít výkres požadovaného 

dílce, musí jej nakreslit znovu. Nejenom, že tím ztrácí čas, ale také mnohdy zbytečně 

navyšuje počet variant stejného dílu. V horším případě, pak navazující technologie znovu 

zpracuje postup, duplikuje se výrobní dokumentace, ve výrobě dochází k záměně dílů 

vzhledem k jejich podobnosti. Ať už firma používá nebo nepoužívá specializovaný software 

pro správu výkresové dokumentace, v obou případech je třeba důsledně dodržovat pravidla 

její evidence. Je nezbytné zavést kontrolu dodržování těchto pravidel včetně motivace [12]. 

 

Nepřesnosti ve zpracování konstrukční rozpisky 

Konstruktér zpracuje výkres a následně jej předá technologovi v tištěné či elektronické 

podobě. Bohužel žádný ERP systém se ještě nenaučil číst z papíru.  

Problémem jsou rovněž uzavřené elektronické formáty souborů výkresů. Když už je 

rozpiska dodána ve strojově zpracovatelné podobě, používá výkresová čísla dílců nebo 

značení materiálu (kvalita, norma) místo čísel položek, se kterými pracuje ERP. 

Automatický import je tak buď komplikovaný, nebo dokonce nemožný. Technolog musí 

rozpisku přepisovat do informačního systému ručně. Pokud je to možné, je dobré zajistit 

alespoň export z CAD (Computer Aided Design – počítačem podporované podnikání) a 

import kusovníků do ERP, které novější systémy nativně zvládají[12]. 

 

Příprava postupu dle aktuálního vytížení zařízení 

Lákavá je možnost, že technolog připraví postup v alternativě, která zohlední aktuální a 

plánované vytížení jednotlivých strojních zařízení. Nicméně kapacitní výhled na konkrétní 

stroje je znám týdny, maximálně několik měsíců dopředu. Technolog se tak vystavuje riziku, 

že po čase by byl nucen vytvořit alternativní či nový postup, protože skladba zakázek a 
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vytížení kapacit strojů v čase opakované realizace jsou úplně rozdílné a zakázku nelze beze 

změny postupu splnit v požadovaném termínu. 

Výhodné je domluvit si pravidla, zda a jak připravovat postup s ohledem na aktuální 

vytížení. Pokud je zakázka neopakovatelná a s dopředu stanoveným termínem, pak vyladění 

postupu dle dostupných kapacit má smysl. Předpokladem je samozřejmě dostupnost 

přehledu vytížení zdrojů jako výsledku procesu plánování. Pokud bude položka vyráběna 

opakovaně, ale nevíte kdy, případně v jakém množství, bude lepší připravit optimální postup 

z hlediska nákladů a průběžné doby. V tomto případě se vyplatí povolit výrobnímu plánovači 

změny ve výrobní zakázce, např. změnu pracoviště za alternativní [12]. 

 

Opravy chyb 

Tyto situace zahrnují např. nedostatečné zadání ze strany obchodního oddělení, respektive 

zákazníka, stres vlivem nedostatku času, nedostatečnou kapacitou oddělení přípravy výroby 

nebo jeho zatížení neefektivními činnostmi, malou komunikací s výrobou. 

 Všechny tyto faktory vedou k chybám, které je nutno následně opravovat. I když bude firma 

zlepšovat své procesy a odstraňovat příčiny vzniku chyb, ty budou vznikat stále. Je dobré 

stanovit si jasná pravidla jejich odstranění, včetně dobře definovaného procesu změnového 

řízení. K tomu je vhodné použít softwarové nástroje, či elektronické workflow. Pravidelné 

vyhodnocování zda je proces dodržován, sledování skluzů zadaných termínů a řešení 

nejdříve těch největších by mělo vést ke správným výsledkům. Vyplatí se zavedení sledování 

příčin vzniku chyb, jejich pravidelné vyhodnocování a sledování účinnosti nápravných 

opatření [12]. 

 

Šetření na nesprávném místě 

Nedostatečné kapacity a vysoká variabilita procesů vedou technology (nejenom) k hledání 

různých usnadnění a zkratkových řešení. Technolog se drží při zpracování postupu 

konstrukčního rozpadu namísto toho, aby postup sestavil tak, jak jej bude výroba skutečně 

dělat.  

V některých případech se používají neaktuální nebo duplicitní číselníky pracovišť. Normy 

jsou stanoveny dle zastaralých tabulek, odhadem, normovací modul se nepoužívá nebo je 

neaktuální.  



 

20 
 

To pak v důsledku vede k tomu, že výrobu nelze řádně ocenit a kapacitně plánovat. 

Respektive, aby plánování fungovalo a pracovníci dostali zaplaceno, je nezbytně nutné tyto 

nedodělky a chyby zpětně opravit.  

Zkušenosti zákazníků říkají, že oprava je časově více náročná než počáteční důslednost. 

Kromě chyb ve výrobních postupech by se měl sledovat a vyhodnocovat počet změn v 

kusovnících [12]. 

 

Nedostatečné řízení předvýrobní etapy 

Termíny pro konstrukci a technologii nejsou stanoveny s ohledem na náročnost zpracování 

zakázky. Nejsou odhadnuty kapacitní potřeby, není sledováno vytížení pracovníků 

konstrukce a technologie, není sledován poměr zbývající práce k zbývajícímu času, 

respektive nejsou stanoveny odpovídající ukazatele.  

Je problém sledovat plnění termínů jednotlivých projektů. Důsledkem toho všeho je, že se 

mění priority, je příliš mnoho rozpracovaných zakázek a neplní se termíny, i když jsou obě 

oddělení plně vytížena. Mělo by být zajištěno vykazování práce konstrukce a technologie na 

jednotlivých zakázkách, včetně interních. Sledování vytížení lidí nebo oddělení, ideálně vůči 

docházce, a pokud to nelze, pak alespoň vzhledem k běžné čtyřicetihodinové týdenní 

pracovní době je v tomto případě důležité. Pravidla stanovení termínu musí být dohodnuta s 

ohledem na aktuální i plánované vytížení a náročnost práce (byť jen dle hrubého odhadu). 

V případě rozsáhlejších projektů je vhodné používat metod projektového řízení a vyžívat 

softwarové nástroje, například MS Project. Pokud je to možné, měla by se využít evidence 

a podpora řízení projektů ve vlastním informačním systému firmy, s použitím workflow a 

klíčových ukazatelů. Pro řízení se používají klíčové ukazatele: poměr zbývajícího času do 

termínu projektu vůči zbývajícímu množství práce. Včas se zachytí trend a firma získá 

upozornění na zkracující se časovou rezervu v době, kdy je možno ještě situaci řešit. 

Sledování poměru plánovaných kapacit vůči skutečným umožní lépe řídit nejen konkrétní 

projekt, ale také všechny další projekty, které se kapacitně ovlivňují. [12] 
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2.7 Úzká místa 

Úzká místa limitují průtok systémem, tím pádem mají zásadní vliv na výrobní parametry. Je 

to zdroj, který limituje objem produkce.  Všechna úzká místa mají stanoven vytěžovací limit, 

který určuje maximální využití daného úzkého místa.  Úzkým místem ve výrobě nazýváme 

takové místo, kde nejvíce hrozí vznik rizik či místo, kde je nejnižší vytěžovací limit. Pro 

hledání těchto úzkých míst se používá Systém OPT, který vychází z Teorie omezení (TOC). 

2.7.1 Systém OPT (Optimized production technology) 

Systém OPT je počítačový produkt pro rozvrhování a plánování výroby. Vychází z teorie 

úzkých míst (TOC). Jeho úkolem je nacházení úzkých míst a jejich neustálá analýza. Po 

nalezení a analýze úzkých míst pomáhá zvýšit propustnost těchto míst.  

Dále také pomáhá s vytvořením výrobního plánu, který by zajistil maximální průtok úzkým 

místem (snaha o dosažení využití kapacity úzkých míst na 100% a maximální plynulost toku 

materiálu). Od tohoto plánu se následně odvozují rozvrhy pro pracoviště před a za úzkým 

místem. Vyrábí se pouze tolik, kolik mohou produkovat úzká místa včetně určité rezervy 

(zásoby ve vyrovnávacích skladech před úzkými místy). 

Systém OPT funguje na 8 základních pravidlech: 

1. je potřeba bilancovat tok materiálu, ne kapacity; 

2. úroveň využití zdrojů, které nejsou úzkým místem, není určena jejich vlastní schopností 

výkonu, ale jinými omezeními systému; 

3. hodina ztracená na úzkém místě je ztrátou celého systému; 

4. hodina získaná jinde než na úzkých místech je pro systém bezvýznamná; 

5. úzká místa určují jak průtok, tak úroveň zásob rozpracované výroby; 

6. dopravní dávka by neměla být stejně velká jako výrobní dávka (dopravní dávka je počet 

jednotek výrobků, které jsou najednou přepravovány z jednoho pracoviště na druhé, 

výrobní dávka je počet jednotek výrobků, které jsou opracovány při jednom seřízení 

pracoviště); 

7. výrobní dávka by neměla být fixní; 

8. průběžné doby jsou výsledkem výrobního rozvrhu a nelze je určit předem. 
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2.7.2 Teorie omezení (Theory of constraints) 

Autorem teorie omezení (viz Obr. 6) je Eliyahu M. Goldratt. Je to univerzální analytická 

technika, jež vyhledává omezení z hlediska definovaných cílů, dokáže identifikovat nejužší 

místo systému a to hlavně výkonového nebo procesního toku. Tuto techniku lze uplatnit 

zcela univerzálně, principem je hledání nejlepšího řešení pro celek (organizaci). Základními 

kroky při použití této metody jsou nalezení omezení daného systému, volba, jak s omezením 

co nejlépe pracovat (využít jej) a získat maximum z tohoto omezení. Tuto teorii lze v praxi 

využít ve výrobě, při řízení provozu, při řízení projektů, při plánování logistiky, při 

strategickém řízení a v celé řadě dalších oblastí[13]. 

Tato teorie pracuje se třemi základními ukazateli [15]: 

1. Průtok P 

 množství peněz, které vyprodukuje výrobní systém za jednotku času 

 rychlost s jakou výrobní systém dokáže vydělávat peníze 

 přidaná hodnota ve výrobě za jednotku času (hodnota prodeje za určité období minus 

hodnota nákupu materiálu pro vyrobené jednotky za toto období) 

2. Zásoby Z 

 množství  peněz  vázaných   ve  výrobním  systému, aby  mohl   produkovat (zásoby + 

zůstatková hodnota výrobních prostředků) 

3. Provozní náklady PN  

 množství peněz, které je potřeba pravidelně vkládat do výrobního systému, aby mohl 

proměňovat zásoby na průtok (mzdy, energie, náklady na pracovní plochy atd. = fixní 

náklady). 

Tyto tři výše zmíněné ukazatele mají vliv na tři základní ekonomické ukazatele: 

1. Čistý zisk NP  

2. Tok hotovosti 

3. Návratnost investic (ROI) 
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Pro tyto tři ukazatele platí následující 4 vzorce [15]: 

(1) NP = P – PN  

(2) ROI = NP/Z  

(3) Obrátkovost zásob = P/Z.  

(4) Produktivita = P/PN  

 

Tyto vzorce slouží k výpočtu základních ekonomických ukazatelů. Čistý zisk NP tedy 

získáme po odečtení provozních nákladů od průtoku. Návratnost investic spočteme, když 

vydělíme hodnotu čistého zisku hodnotou zásob. Obrátkovost zásob zjistíme, když vydělíme 

hodnotu průtoku (P) hodnotou zásob (Z). Produktivitu získáme, když vydělíme hodnotu 

průtoku (P) hodnotou provozních nákladů (PN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Schéma Teorie omezení [14]. 

Podnik, který chce být v dnešní době úspěšný, by se měl snažit o maximalizaci průtoku P, 

minimalizaci zásob a minimalizaci provozních nákladů PN[15]. 
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3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU PRŮBĚHU 

PŘEDVÝROBNÍCH ETAP VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s. 

Předvýrobní etapy v podniku Vítkovice Heavy Machinery (dále jen VHM) probíhají v 

několika fázích. Těmito fázemi jsou obchod (zpracování poptávky), technologie 

(technologická a technická příprava výroby), konstrukce (zpracování konstrukční 

dokumentace), plánování (plánování výroby) a opět obchod (kontaktování zákazníka se 

zpracovanou nabídkou). Jejich posloupnost je graficky znázorněna na obrázku 7. Těmito 

fázemi prochází jak poptávka, tak následně nabídka. 

 

Obr. 7 Grafické znázornění chodu předvýrobních etap. 
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Fáze zpracování poptávky probíhá v několika dílčích procesech, tyto procesy jsou dále 

popsány: 

 Kontakt se zákazníkem – tento kontakt vychází buď ze strany zákazníka nebo ze 

strany VHM, která v tomto případě rozesílá potencionálním zákazníkům informace 

o svých výrobních možnostech a čeká na odezvu. 

 Shromažďování a ověřování informací o zákazníkovi – platební schopnost 

zákazníka, trestní bezúhonnost, osobní ověření zákazníka obchodníkem VHM, 

ověření bezdlužnosti zákazníka. 

 Podepsání smlouvy NDA –  po dohodě se zákazníkem se podepíše smlouva NDA 

(smlouva o utajení citlivých údajů). 

 Zavedení poptávky do systému –  pracovník oddělení obchodu poptávku zpracuje, 

očísluje ji a navede do systému JIS (systém evidence poptávek VHM). 

Cílem této etapy je zaevidovat poptávku do systému, zhodnotit její parametry, a pokud je 

vše z pohledu pracovníka obchodního oddělení v pořádku, poslat poptávku na následující 

pracoviště předvýrobních etap. Obchodník by neměl zapomenout zohlednit specifické 

požadavky zákazníka, pokud existují. U nových zákazníků může obchodník na základě 

svých zkušeností vyžadovat předplatbu. Tímto krokem se zmírňuje riziko, že zákazník 

nebude chtít zaplatit výrobek či ho nebude chtít ani převzít. Možná rizika v této etapě jsou 

uvedena v tabulce 5.  

 

Tabulka 5 Nalezená rizika v etapě Zpracování poptávky. 

1. Etapa - zpracování poptávky 

Riziko č. 1 Nesrovnalosti v evidenci poptávky z důvodu nedostatečné kvalifikace 

obchodníka VHM (obchodník nesprávně pochopí či vůbec nepochopí 

požadavky zákazníka)  

Riziko č. 2 Nesrovnalosti v dokumentaci zaslané zákazníkem z důvodu nedostatečné 

kvalifikace obchodníka zákaznické firmy 

Riziko č. 3 Neaktuálnost dokumentace zákazníka (zákazník provede revizi výkresu a 

nezmění číslo revize, obchodník VHM nezkontroluje výkres) 

Riziko č. 4 Nesprávně přeložené technické specifikace zákazníka z důvodu nízké 

jazykové vybavenosti (odlišné chápání významu některých slov) 
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Tato rizika byla identifikována na základě schůzek s pracovníky obchodního oddělení. Ve 

fázi zpracování poptávky záleží hlavně na obchodnících jednotlivých společností, jelikož 

komunikace probíhá mezi nimi. Proto rizika, která v této fázi mohou vznikat, jsou 

výsledkem nějakého nedostatku v komunikaci či selhání lidského faktoru. 

 

Fáze technického a technologického zpracování zakázky probíhá v několika dílčích 

procesech, tyto procesy jsou dále popsány: 

 Vyhodnocení realizovatelnosti poptávky – technolog vyhodnotí realizovatelnost dle 

technických/technologických parametrů poptávky. Zohledňuje například to, jestli 

podnik dělá požadovaný typ ocele, jestli se požadovaný výrobek vejde do 

hmotnostního limitu (max. 200 tun před opracováním), jestli se bude povrch 

materiálu shodovat s požadavkem zákazníka atd.  

 Vyhodnocení možnosti opracování materiálu z pohledu vhodnosti a dostupnosti 

strojů – vyhodnocuje se schopnost strojů opracovat materiál podle požadavku 

zákazníka, dostupnost potřebných měřidel, či zda a jakým způsobem půjde provést 

kontrola drsnosti. Také se musí zohlednit zákazníkovy specifikace (požadavky na 

ultrazvuk, požadavky norem, certifikace pro danou výrobu atd.).  

 Schůzky zakázkové komise –  v této fázi se také ve složitějších případech schází 

zakázková komise, která se vyjadřuje k možnosti výroby a vyhodnocuje další faktory 

jednotlivých poptávek (manipulační možnosti, místo a způsob odběru výrobku atd.) 

Tato komise se obvykle skládá z několika technologů, kteří mezi sebou konzultují 

různé možnosti výroby a také ostatní parametry konkrétních zakázek. 

 Modelování tepelného zpracování – provádí se pomocí softwaru, který namodeluje 

průběh výroby (s určitou pravděpodobností). Modeluje se například tepelné 

zpracování obručí, interkritické žíhání apod. 

Cílem této etapy je přezkoumání požadavků zákazníka z hlediska technologie výroby. 

Například, zda je požadovaný typ oceli ve výrobních možnostech VHM, srovnání poptávky 

s hmotnostními limity VHM, vyhodnocení technologa, zda mohou být splněny podmínky 

požadované zákazníkem apod. Pokud technolog vyhodnotí, že požadavkům zákazníka může 

být vyhověno, pokračuje nabídka do další fáze. Možná rizika v této etapě jsou uvedena v 

tabulce 6. 
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Tabulka 6 Nalezená rizika v etapě Technické a technologické zpracování zakázky. 

2. Etapa - technické a technologické zpracování poptávky 

 
Riziko č. 5 

Software namodeluje tepelné zpracování výrobku, ovšem parametry 

vyrobeného produktu jsou odlišné než parametry namodelované 

softwarem 

 
Riziko č. 6 

Technolog z důvodu svých nedostatečných zkušeností a znalosti neumí 

posoudit, zda je VHM schopna vyrobit či zajistit požadovaný materiál 

Riziko č. 7 Nedostupnost potřebných norem 

 

Tato rizika byla identifikována na základě schůzek s pracovníky technického a 

technologického zpracování poptávky (technology). V této fázi záleží na zkušenostech a 

znalostech technologů. Důležité je, aby zvládali práci se softwarem pro modelování 

tepelného zpracování výrobků a také byli schopni zajistit dostupnost potřebných norem. 

 

Fáze zpracování konstrukční dokumentace a projekce probíhá v několika dílčích 

procesech, tyto procesy jsou dále popsány: 

 Překlad požadavků zákazníka do parametrů výkresu – v případě nedostatků 

v dokumentaci od zákazníka se posílají dotazy (náčrty) zákazníkům s požadavkem 

na doplnění do originálních výkresů. U některých zákazníků může nastat případ, že 

oddělení konstrukce kreslí výkres dle jejich požadavků, jelikož zákazník není 

schopen dodat výkres.  

 Provedení kontroly výkresu –   kontroluje se jeho správnost, úplnost, čitelnost atd. 

Opět se v případě nedostatků posílají zákazníkovi dotazy či náčrty konstruktéra 

s jeho návrhy. 

 Tvorba hrubovacích a technologických výkresů – tato činnost probíhá ve spolupráci 

s technology. Pokud jsou výkresy od zákazníka v palcové soustavě, přepočítávají se 

na soustavu metrickou (včetně označení drsností a tolerancí). 

 Nákres různých situací ustavení na stroje (případně pro montáže) – tato činnost 

probíhá zejména u složitých kusů. 

 Kreslení náčrtů stávajícího stavu – v případě, že dojde k odchylce (odchylkám) od 

výkresu, konstruktér nastíní stávající stav a navrhuje případná řešení. 
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 Technologické zpracování problematiky zalomených hřídelí – u nových typů se 

ověřují průchodnosti přes stroje, natahovací jámu, disko frézu, případné objednání 

přípravků jako např. příměrné misky, etalony, kalibry apod. 

Cílem této etapy je zpracování konstrukční dokumentace tak, aby byla v souladu 

s požadavky zákazníka, a aby byla ve výrobních možnostech VHM. Možná rizika v této 

etapě jsou uvedena v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Nalezená rizika v etapě zpracování konstrukční dokumentace. 

3. Etapa – zpracování konstrukční dokumentace a projekce 

Riziko č. 8 Zákazník nejasně specifikuje své požadavky (ve fázi poptávky si 

zákazník není jistý, co přesně potřebuje; není dostatečně důsledný při 

specifikaci svých požadavků) 

Riziko č. 9 Nekompletní výkresová dokumentace – např. chybí kótování, značení 

apod. 

Riziko č. 10 Nečitelnost a nepřehlednost výkresové dokumentace 

Riziko č. 11 

Jazyková bariéra – např. výkresová dokumentace je vyhotovena ve 3 

jazykových mutacích (němčina, angličtina, málo používaný cizí jazyk), 

chyby v němčině i angličtině – nejedná se tedy o nedostatečné jazykové 

znalosti zaměstnanců VHM, ale o chyby ze strany zákazníka 

Riziko č. 12 

Nekorektní jednání zákazníka – změna výkresové dokumentace 

v objednávce oproti výkresům uvedeným v poptávce ovšem se stejným 

číslem (bez označení změny, bez uvedení revizního stavu výkresu) 

 

Tato rizika byla identifikována na základě schůzek s konstruktéry. Rizika, která vznikají 

v této fázi, se převážně týkají výkresové dokumentace, proto je zřejmé, že je velice důležitá 

její znalost a orientace v ní.  

Fáze plánování výroby probíhá v několika dílčích procesech, tyto procesy jsou dále 

popsány: 

 Stanovování normočasů dle navrženého technologického postupu –  v případě 

nesprávného či nepřesného stanovení technologického postupu zpracování se špatně 
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naplánuje doba trvání jednotlivých operací a budou vznikat buď zbytečné prostoje či 

zásoby rozpracované výroby.  

 Plánování transportu materiálu –  v tomto případě musí plánovač vzít v úvahu časové 

rezervy např. na nakládku a vykládku materiálu a také dobu skladování 

rozpracovaného výrobku než se začne opracovávat kooperujícím podnikem. Rizikem 

v této fázi mohou být špatně spočítané hodiny, když má plánovač ještě nedostatečné 

zkušenosti s touto činností (neví jaké časové rezervy zahrnout či nezahrne žádné). 

 Stanovování opcí zakázky (platnosti zakázky) –  tyto opce mohou být v průběhu 

plánování změněny po dohodě se zákazníkem (v případě, že zákazník potřebuje a 

požádá si o to, může být opce prodloužena po domluvě).  

Cílem této etapy je naplánovat výrobu tak, aby bylo možno vyhovět požadovanému termínu 

dokončení zakázky. Možná rizika v této etapě jsou uvedena v tabulce 8.  

 

Tabulka 8 Nalezená rizika v etapě plánování výroby. 

4. Etapa - plánování výroby 

 

Riziko č. 13 

Nepřesný odhad časů mimo pracovní postup (např. doby transportu, 

chladnutí/tuhnutí materiálu) 

 

Riziko č. 14 

Chyby v plánování výroby z důvodu nepřesnosti dat (např. nepřesně 

naplánovaný čas výroby, nevhodné naplánování směn pracovníků) 

Riziko č. 15 
Chyby v plánování výroby z důvodu nesourodosti dat (jsou potřebná data z 

více systémů) 

Riziko č. 16 
Neúplná podpora systémem (ne všechny aktivity jsou podporovány 

systémem JIS např. plánování výroby probíhá ručně v programu Excel) 

 

Tato rizika byla identifikována na základě schůzek s plánovači výroby. Pro jejich činnost je 

velice důležité mít k dispozici přesná a sourodá data. Pokud plánovač nemá dostatečné 

znalosti a zkušenosti, může dojít k jeho nepřesnému odhadu časů činností mimo pracovní 

postup. 

 

 Poslední fáze předvýrobních etap probíhá v procesu kontaktování zákazníka se 

zpracovanou poptávkou: 
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 Kontaktování zákazníka se zpracovanou nabídkou –  zástupce oddělení obchodu 

posílá zákazníkovi zpracovanou nabídku a čeká na jeho vyjádření. Pokud zákazník 

souhlasí s podmínkami uvedenými ve smlouvě, podepíše ji a výroba zakázky může 

začít. Pokud zákazník nesouhlasí s některým bodem, může se ještě domluvit na jeho 

úpravě. Ovšem stávají se i případy, že si zákazník najde levnější či pro něj vhodnější 

variantu a obchod se neuskuteční.  

Cílem této etapy je uzavření smlouvy o prodeji se zákazníkem. Možná rizika v této etapě 

jsou uvedena v tabulce 9.  

 

Tabulka 9 Nalezená rizika v etapě kontaktování zákazníka se zpracovanou poptávkou. 

5. etapa – kontaktování zákazníka se zpracovanou nabídkou 

Riziko č. 17 

Neústupnost zákazníka ze svých požadavků, které jsou nad rámec 

výrobních možností VHM (VHM navrhuje jiné řešení samozřejmě za 

splnění požadovaných funkcí výrobku, ovšem zákazník trvá na svých 

požadavcích i když to není nezbytně nutné) 

Riziko č. 18 Odstoupení zákazníka od objednávky 

Riziko č. 19 
Žádná možnost úpravy ceny (ze strany VHM, např. v případě změn cen 

materiálu, služeb, energií apod.) 

Riziko č. 20 

Neuzavření obchodu z důvodu nedostatečné aktivity obchodníka (při 

prodloužení opce by měl obchodník kontaktovat zákazníka, jestli má opci 

prodloužit nebo ukončit) 

Riziko č. 21 

Neuskutečnění kontraktu z důvodu absence charakterových rysů 

potřebných pro profesi obchodníka (např. odhad zákazníka, komunikační 

schopnosti na vysoké úrovni, reprezentativnost, trpělivost, zvládání stresu, 

touha zdárně dokončit započatou práci apod.) 

Riziko č. 22 
Nekorektní jednání zákazníka (např. snaží se vyjednat nesplnitelný termín, 

aby mohl následně vyžadovat slevu) 

Tato rizika byla identifikována opět na základě schůzek s pracovníky obchodního  oddělení. 

Z výše zmíněných rizik je zřejmé, že  nejvíce záleží na komunikaci mezi obchodníkem VHM 

a zákazníkem. 
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Do těchto definovaných rizik nebyla zahrnuta ta, která nemůžou VHM ovlivnit (např. 

přírodní katastrofa, nečekaný zvrat situace na trhu, změny politické situace atd.). 

 

3.1 Vyhodnocení nejzávažnějších rizik 

Pro vyhodnocení nejzávažnějších rizik byla zvolena Paretova analýza. Využití a postup této 

analýzy je dále popsán.  

Základním nástrojem Paretovy analýzy je Paretův diagram, který představuje grafické 

znázornění dat podle jejich četnosti nebo důležitosti. Je to uspořádaný sloupcový graf 

doplněný křivkou kumulativních součtů, který umožňuje identifikovat životně důležitou 

menšinu příčin. Sloupce jsou zobrazeny od nejvyššího k nejnižšímu.  

Pro tuto analýzu se používá Paretův princip 80 na 20, to znamená, že 80% problému s 

kvalitou je způsobeno 20-ti% příčin. Americký odborník pro kvalitu J. M. Juran při použití 

Paretova principu nazval těchto 20% životně důležitou menšinou a zbylých 80% užitečnou 

většinou. 

Paretova analýza je metoda využívající Paretova principu v rámci procesu řešení problému 

ke stanovení priorit. Realizuje se na základě sestrojení Paretova diagramu. Na tento diagram 

se následně uplatní Paretův princip pro určení životně důležité menšiny. Cílem této analýzy 

tedy je oddělit podstatné faktory od těch méně podstatných a určit, kam primárně zaměřit 

úsilí při zlepšování procesů. 

3.1.1 Bodové ohodnocení rizik 

Definovaná rizika byla bodově ohodnocena ve spolupráci s pracovníky jednotlivých útvarů. 

Celkem se na hodnocení podílelo 10 lidí. Každý, kdo se na identifikaci a definování rizik 

podílel, vybral dle svého názoru 3 nejzávažnější rizika. Tato tři vybraná rizika byla následně 

ohodnocena bodově na stupnici od 1 do 3 tímto způsobem: 
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3 body – nejzávažnější riziko; 

2 body – druhé nejzávažnější riziko; 

1 bod – třetí nejzávažnější riziko. 

Názory konkrétních hodnotitelů jsou znázorněny v tabulce 10. Celkové výsledky tohoto 

bodového ohodnocení (po sečtení bodů) jsou uvedeny v tabulce 11. Pro označení 

jednotlivých rizik byla zvolena jejich čísla z kapitoly 3 Analýza stávajícího stavu průběhu 

předvýrobních etap ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

Tabulka 10 Bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů. 

Číslo 
rizika 

Hodnotitelé (body) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. - - - - - - - - - - 
2. - - - - - - 2 3 - - 
3. 1 1 - 3 - 1 - - - 3 
4. - - - - - - - - - - 
5. - - - - - - - - - - 
6. - 3 - 2 - 2 - - - - 
7. - - 2 - - - - 1 - - 
8. 3 2 - - - - 1 - 3 1 
9. - - - - - - - - - - 

10. - - - - - - 3 - - - 
11. - - 1 - - - - - - - 
12. 2 - 3 - - - - - - - 
13. - - - - - - - 2 2 - 
14. - - - 1 - - - - - - 
15. - - - - - - - - - 2 
16. - - - - - - - - 1 - 
17. - - - - 2 - - - - - 
18. - - - - 3 3 - - - - 
19. - - - - 1 - - - - - 
20. - - - - - - - - - - 
21. - - - - - - - - - - 
22. - - - - - - - - - - 
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Tabulka 11 Bodové vyhodnocení jednotlivých rizik. 

Číslo 

rizika 
Body 

Číslo 

rizika 
Body 

Číslo 

rizika 
Body 

Číslo 

rizika 
Body 

Číslo 

rizika 
Body 

1. 0 6. 7 11. 1 16. 1 21. 0 

2. 5 7. 3 12. 5 17. 2 22. 0 

3. 9 8. 10 13. 4 18. 6   

4. 0 9. 0 14. 1 19. 1   

5. 0 10. 3 15. 2 20. 0   

Do grafického vyhodnocení nejzávažnějších rizik pomocí Paretova diagramu nebyla pro 

jeho přehlednost zahrnuta ta rizika, která při bodovém vyhodnocení získala 0 bodů. 

Podklady pro tvorbu Paretova diagramu jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 Podklady pro tvorbu Paretova diagramu. 

Číslo rizika 
Počet 
bodů 

Součet bodů 
Kumulativní součet 

bodů v % 
8 10 10 16,67 
3 9 19 31,67 
6 7 26 43,33 

18 6 32 53,33 
2 5 37 61,67 

12 5 42 70 
13 4 46 76,67 
7 3 49 81,67 

10 3 52 86,67 
15 2 54 90 
17 2 56 93,33 
11 1 57 95 
14 1 58 96,67 
16 1 59 98,33 
19 1 60 100 

 ∑ 60   

3.1.2 Grafické zobrazení určení nejzávažnějších rizik 

Z výsledků hodnocení, které zobrazuje tabulka 12, byl zpracován Paretův diagram (Obr. 8) 

pro určení nejzávažnějších rizik. Pro určení životně důležité menšiny zpracování tohoto 

diagramu bylo zvoleno kritérium 60% kumulativní součet bodů. 
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Obr. 8 Paretův diagram. 

Z obrázku 8 je patrné, že prvních 5 rizik bylo vyhodnoceno jako „životně důležitá menšina“, 

ostatní rizika pak můžeme nazvat „užitečnou většinou“. Rizika, vyhodnocená jako „životně 

důležitá menšina“ (viz. Tabulka 13) byla dále podrobně zpracována pomocí metody FMEA 

procesu. 

Tabulka 13 Životně důležitá menšina rizik 

Číslo rizika  Popis rizika 

8 Zákazník nejasně specifikuje své požadavky 

3 
Neaktuálnost dokumentace zákazníka (zákazník provede revizi výkresu a 

nezmění číslo revize, obchodník VHM nezkontroluje výkres) 

6 
Technolog z důvodu svých nedostatečných zkušeností a znalosti neumí 

posoudit, zda je VHM schopen vyrobit či zajistit požadovaný materiál 

18 Odstoupení zákazníka od objednávky 

2 
Nesrovnalosti v dokumentaci zaslané zákazníkem z důvodu nedostatečné 

kvalifikace obchodníka zákaznické firmy 
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4 APLIKACE METODY FMEA PROCESU  

Jak již bylo zmíněno dříve, metodou FMEA se dá odhalit až 90% možných neshod (rizik). 

Cílem při použití této metody v našem případě bylo nalézt faktory, které vedou ke vzniku 

rizika a navrhnout vhodná preventivní opatření. Jako hlavní proces byl zvolen průběh 

poptávky předvýrobními etapami. Při zpracování analýzy FMEA procesu byl postup 

následující: 

 

Nejprve byl vytvořen tým, který se na této analýze podílel. Autor této práce se v tomto týmu 

ujal role moderátora a kladl členům týmu vhodně zvolené otázky, pomocí kterých byly 

zjištěny následující informace: 

 

Funkce procesu (požadavky) – do tohoto pole byl zaznamenán popis daného procesu, ve 

kterém vzniká (nebo může vznikat) konkrétní riziko, a byly specifikovány požadavky na 

tento proces. 

 

Možná vada – zde byly zaznamenány možné odchylky od očekávaného výsledku procesu, 

tudíž rizika, která mohou nastat. Byla zde vypsána ta rizika, která byla Paretovým 

diagramem určena jako životně důležitá menšina. 

 

Možné následky vady – do tohoto pole byly vypsány následky, ke kterým může dojít, 

v případě vzniku rizika. Tyto následky byly definovány týmem, který se na analýze podílel 

pomocí brainstormingu. Při generování těchto možných následků autor této práce kladl 

členům týmu vhodně zvolené otázky jako např. „Co může nastat v případě, že se riziko 

vyskytne?“ 

 

Význam (závažnost) – při hodnocení významu se postupovalo podle návodu v tabulce 14. 

Jednotliví členové týmu vyjádřili svůj názor (bodové hodnocení), ze kterých byl následně 

spočítán průměr, aby toto hodnocení bylo co nejefektivnější. 
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Tabulka 14 Návod pro hodnocení významu (závažnosti) rizika [16]. 

 

 

Možné příčiny vady – zde byly definovány faktory, které mohou vést k výskytu daných 

rizik. Tyto faktory byly opět nalezeny za účasti členů týmu, když každý člen vyjádřil své 

nápady a z těchto nápadů byly zvoleny ty, které byly určeny jako nejpravděpodobnější 

faktory výskytu rizika. Autor této práce při dané činnosti opět kladl vhodně zvolené otázky 

jako např. „Z jakých příčin se dané riziko může vyskytnout?“ 
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Výskyt vady – hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika vlivem daného faktoru bylo 

provedeno dle návodu v tabulce 15. Jednotliví členové týmu vyjádřili svůj názor (bodové 

hodnocení), ze kterých byl následně spočítán průměr, aby toto hodnocení bylo co 

nejefektivnější. 

Tabulka 15 Návod pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika [16]. 

Pravděpodobnost výskytu Hodnocení 

Velmi velká 
10 

9 

Velká 
8 

7 

Střední 

6 

5 

4 

Malá 
3 

2 

Velmi malá 1 
 

 

Stávající způsoby kontroly procesu, prevence – v tomto poli byly zaznamenány stávající 

způsoby prevence proti vzniku rizika. Tyto způsoby byly popsány na základě komunikace 

s jednotlivými členy týmu. 

 

Stávající způsoby kontroly procesu, odhalování – v tomto poli byly zaznamenány 

stávající způsoby odhalování rizika. Tyto způsoby byly popsány na základě komunikace 

s jednotlivými členy týmu. Hodnocení odhalitelnosti rizik proběhlo dle návodu v tabulce 16. 

Jednotliví členové týmu vyjádřili svůj názor (bodové hodnocení), ze kterých byl následně 

spočítán průměr, aby toto hodnocení bylo co nejefektivnější. 
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Tabulka 16 Návod pro hodnocení odhalitelnosti rizika [16]. 

 

Vyhodnocení rizikového čísla RPN – údaj do tohoto pole byl získán po vynásobení 

bodového hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti. Ve většině případů by toto číslo 

nemělo přesáhnout hodnotu 125 (RPN kritické). Tato hodnota byla určena vynásobením 

průměrů všech tří bodových hodnocení (RPN = 5 x 5 x 5 = 125). Pro účely této práce byla 

za kritickou hodnotu RPN zvolena hodnota 100. 

Doporučená opatření – zde byla zaznamenána opatření, která byla vyhodnocena jako 

vhodná ke zmírnění konkrétního rizika. Tato opatření by měla vést ke snížení působení 

rizika, tudíž ke snížení rizikového čísla RPN. Na navrhování těchto opatření se podílel celý 

tým. Moderátor kladl členům týmu otázky, které následně vedly k navržení co 

nejefektivnějších opatření. Byly to otázky typu „Co můžeme udělat pro snížení 
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pravděpodobnosti výskytu tohoto rizika?“ nebo „Jak můžeme zvýšit šanci na odhalení tohoto 

rizika?“ 

Pro přiblížení postupu při vyplňování formuláře FMEA procesu je uvedeno grafické 

znázornění sledu operací při aplikaci FMEA procesu (viz. Obr. 9). 

 

Obr. 9 Sled operací při aplikaci metody FMEA procesu. 

 

Výsledky analýzy FMEA procesu jsou uvedeny v příloze 1. 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ VEDOUCÍCH KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK 

Pozornost byla nejdříve zaměřena na rizika, která byla Paretovým diagramem určena jako 

životně důležitá menšina a následně byla analyzována metodou FMEA procesu. Pro 

přehledné zobrazení těchto nejzávažnějších rizik a detailní popis opatření, která pro ně byla 

zvolena, byl zpracován následující souhrn.  

 

Riziko: Zákazník nejasně specifikuje své požadavky (RPN = 112) 

 

Opatření:  

 Upozornění zákazníka na nejasnosti v požadavcích – kontaktování zákazníka 

ohledně vyjasnění požadavků s návrhem optimálního řešení podle VHM, následné 

čekání na vyjádření zákazníka. 

 100%-ní adaptace výkresové dokumentace – konstruktér VHM přetransformuje 

požadavky a specifikace zákazníka tak, aby byly srozumitelné pro všechny 

pracovníky předvýrobních etap. 

 Proškolení  obchodníka v  oblasti technologičnosti produktu – formou školení či 

workshopů (když bude obchodník proškolen, bude schopen odhalit nejasnosti a může 

ihned kontaktovat zákazníka, čímž se zabrání se časovým průtahům). 

 

Riziko: Neaktuálnost dokumentace zákazníka (RPN = 112) 

 

Opatření: Pravidelná komunikace se zákazníkem během oběhu poptávky předvýrobními 

etapami – zabrání se možnosti zahájení výroby neaktualizovaného výrobku (obchodník se 

bude ujišťovat o aktuálním stavu výrobku). 

 

Riziko: Technolog z důvodu svých nedostatečných zkušeností a znalosti neumí posoudit, 

zda je podnik VHM schopen vyrobit či zajistit požadovaný materiál (RPN = 84) 

 

Opatření:  

 Prověřování znalostí výrobních možností VHM –   ověření stavu znalostí technologů 

o výrobních možnostech např. formou testů. 
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 Vytvoření a používání databáze výrobků – uchovávání informací o výrobě 

podobných či stejných výrobků, kde si technolog může najít potřebné informace. 

 Předávání znalostí a zkušeností – sdílení know-how, proškolování formou 

workshopů či seminářů. 

 

Riziko: Odstoupení zákazníka od objednávky (RPN = 40) 

 

Opatření:  

 Nabídka VHM –  s ohledem na ziskovost navrhnout zákazníkovi pro něj lepší 

variantu, než jakou nabízí konkurence. 

 Zjišťování informací – snaha o získání maximálního množství informací o 

konkurenci. 

 

Riziko: Nesrovnalosti v dokumentaci zaslané zákazníkem z důvodu nedostatečné 

kvalifikace obchodníka zákaznické firmy (RPN = 42) 

 

Opatření:  Komunikace –  obchodník VHM bude komunikovat přímo s technologem (či 

jiným zaměstnancem) zákazníka. Tím se zabrání rizikům, která by mohla nastat s ohledem 

na nízkou zkušenost či kvalifikaci obchodníka zákaznické firmy. 

 

5.1 Kontrolní seznamy otázek pro jednotlivé etapy 

Pro všechna identifikovaná rizika v předvýrobních etapách byly zpracovány kontrolní 

seznamy otázek. Tyto seznamy jsou rozděleny podle konkrétních předvýrobních etap a 

slouží k uvědomění si, že daná rizika v nich mohou nastat. Jejich aplikací se může snížit 

pravděpodobnost výskytu rizika či zvýšit možnost jeho odhalení. Seznamy by měly sloužit 

jako preventivní opatření proti výskytu rizik. 
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5.1.1 Kontrolní seznam otázek pro etapu zpracování poptávky 

Definovaná rizika v této etapě: nesrovnalosti v evidenci poptávky z důvodu nedostatečné 

kvalifikace obchodníka VHM, nesrovnalosti v dokumentaci zaslané zákazníkem z důvodu 

nedostatečné kvalifikace obchodníka zákaznické firmy, neaktuálnost dokumentace 

zákazníka (zákazník provede revizi výkresu a nezmění číslo revize, pracovník VHM 

nezkontroluje výkres), nesprávně přeložené technické specifikace zákazníka z důvodu nízké 

jazykové vybavenosti (odlišné chápání významu některých slov). Pro to, aby nenastaly 

komplikace, by měl vedoucí obchodního oddělení mít přehled o kvalifikaci jednotlivých 

obchodníků VHM. 

 

Tabulka 17 Kontrolní seznam otázek pro etapu zpracování poptávky. 

Otázka Ano Ne Poznámka 

Byla provedena kontrola správného 

vložení poptávky do systému JIS? 
   

Byla ověřena aktuálnost dokumentace 

obchodníkem VHM? 
   

Je zaevidována aktuální verze?    

Byl zajištěn překlad technických 

specifikací zákazníka? 
   

Je tento překlad správný?    

 

5.1.2 Kontrolní seznam otázek pro etapu technické a technologické 

zpracování poptávky 

Definovaná rizika v této etapě: software namodeluje tepelné zpracování výrobku, ovšem 

parametry vyrobeného produktu jsou odlišné než parametry namodelované softwarem, 

technolog z důvodu svých nedostatečných zkušeností a znalosti neumí posoudit, zda je VHM 

schopen vyrobit či zajistit požadovaný materiál, nedostupnost potřebných norem. 
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Tabulka 18 Kontrolní seznam otázek pro etapu technické a technologické zpracování 

poptávky. 

Otázka Ano Ne Poznámka 

Byl k namodelování tepelného zpracování 

výrobku použit software? 
   

Je namodelovaný výsledek zpracovaný 

softwarem dostatečně věrohodný? 
   

Byl technolog řádně proškolen v oblasti 

své činnosti? 
   

Je technolog schopen posoudit, zda VHM 

je schopná vyrobit či zajistit požadovanou 

ocel? 

   

Byla ověřena dostupnost norem 

potřebných ke zpracování nabídky? 
   

Jsou všechny tyto normy dostupné?    

 

5.1.3 Kontrolní seznam otázek pro etapu zpracování konstrukční 

dokumentace a projekce 

Definovaná rizika v této etapě: zákazník nejasně specifikuje své požadavky, nekompletní 

výkresová dokumentace – např. chybí kótování, značení apod., nečitelnost a nepřehlednost 

výkresové dokumentace, jazyková bariéra – např. výkresová dokumentace je vyhotovena ve 

3 jazykových mutacích (němčina, angličtina, málo používaný cizí jazyk), chyby v němčině 

i angličtině – nejedná se tedy o nedostatečné jazykové znalosti zaměstnanců VHM, ale o 

chyby ze strany zákazníka, nekorektní jednání zákazníka – změna výkresové dokumentace 

v objednávce oproti výkresům uvedeným v poptávce ovšem se stejným číslem (bez označení 

změny, bez uvedení revizního stavu výkresu). 
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Tabulka 19 Kontrolní seznam otázek pro etapu zpracování konstrukční dokumentace a 

projekce. 

Otázka Ano Ne Poznámka 

Jsou požadavky zákazníka jasně 

specifikovány? 
   

Jsou tyto požadavky pochopeny?    

Je výkresová dokumentace kompletní?    

Je výkresová dokumentace čitelná a 

přehledná? 
   

Je překlad z cizího jazyka na výkresové 

dokumentaci správný? 
   

Shoduje se výkresová dokumentace 

v objednávce s dokumentací 

v poptávce? 

   

 

5.1.4 Kontrolní seznam otázek pro etapu plánování výroby 

Definovaná rizika v této etapě: nepřesný odhad časů mimo pracovní postup (např. doby 

transportu, chladnutí/tuhnutí materiálu), chyby v plánování výroby z důvodu nepřesnosti dat 

(např. nepřesně naplánovaný čas výroby, nevhodné naplánování směn pracovníků), neúplná 

podpora systémem (ne všechny aktivity jsou podporovány systémem JIS např. plánování 

výroby probíhá ručně v programu Excel), chyby v plánování výroby z důvodu nesourodosti 

dat (jsou potřebná data z více systémů). 
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Tabulka 20 Kontrolní seznam otázek pro etapu plánování výroby. 

Otázka Ano Ne Poznámka 

Jsou správně odhadnuty časy 

mimopracovních činností? 
   

Byly k tomuto odhadu použity 

informace z minulých (podobných či 

stejných) poptávek? 

   

Jsou data potřebná k plánování výroby 

přesná? 
   

Jsou prováděné aktivity podpořeny 

systémem JIS? 
   

Existuje jiný způsob provedení těchto 

aktivit bez podpory systému JIS? 
   

Jsou data potřebná k plánování výroby 

sourodá? 
   

Pokud jsou data získávána z více 

systémů, jsou unifikována? 
   

5.1.5 Kontrolní seznam otázek pro etapu kontaktování zákazníka se 

zpracovanou nabídkou 

Definovaná rizika v této etapě: neústupnost zákazníka ze svých požadavků, které jsou nad 

rámec výrobních možností VHM (VHM navrhuje jiné řešení samozřejmě za splnění 

požadovaných funkcí výrobku, ovšem zákazník trvá na svých požadavcích i když to není 

nezbytně nutné), odstoupení zákazníka od objednávky, žádná možnost úpravy ceny ze strany 

VHM po podepsání smlouvy, např. v případě změn cen materiálu, služeb, energií apod., 

neuzavření obchodu z důvodu nedostatečné aktivity obchodníka (při prodloužení opce by 

měl obchodník kontaktovat zákazníka, jestli má opci prodloužit nebo ukončit), 

neuskutečnění kontraktu z důvodu absence charakterových rysů potřebných pro profesi 

obchodníka (např. odhad zákazníka, komunikační schopnosti na vysoké úrovni, 

reprezentativnost, trpělivost, zvládání stresu, touha zdárně dokončit započatou práci apod.), 

nekorektní jednání zákazníka (např. snaží se vyjednat nesplnitelný termín, aby mohl 

následně vyžadovat slevu). 
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Tabulka 21 Kontrolní seznam otázek pro etapu kontaktování zákazníka se zpracovanou 

nabídkou. 

Otázka Ano Ne Poznámka 

Je zákazník ochoten ustoupit ze svých 

požadavků, které jsou nad rámec 

výrobních možností VHM za 

předpokladu splnění požadovaných 

funkcí výrobku? 

   

Realizovaly se v minulosti zakázky pro 

daného zákazníka? 
   

Proběhly dřívější zakázky bez problémů 

(obchod se uskutečnil, platba byla 

provedena)? 

   

Byly vzaty v úvahu nejlepší praktiky a 

získané poznatky? 
   

Bude zákazník souhlasit s úpravou ceny 

po podepsání smlouvy v případě, že 

dojde ke změně cen materiálu, služeb či 

energií? 

   

Byla vyvinuta dostatečná aktivita při 

dojednávání obchodu? 
   

Souhlasí zákazník s konečným 

termínem zpracování zakázky? 
   

 

Po použití těchto seznamů by měl pracovník konkrétní předvýrobní etapy vědět, jaká rizika 

mohou nastat v průběhu jeho činnosti, tudíž by na ně měl být v případě jejich vzniku 

připraven. Pokud budou všechny odpovědi kladné, mělo by být zabráněno výskytu 

konkrétních rizik a bezproblémový průběh předvýrobní etapy by měl být zajištěn. Pokud se 

vyskytne záporná odpověď, mělo by následovat upřesnění důvodu této odpovědi. Tento 

důvod by měl být zaznamenán v poli pro poznámky, aby bylo možné jej v budoucnosti 

dohledat a pokusit se jej eliminovat. V případě nutnosti může pracovník také dopsat do pole 

pro poznámky své názory a komentáře (např. doplňující otázku, své poznámky či 

komentáře). 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu rizik v předvýrobních etapách strojírenské 

výroby ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery. 

Na začátku práce byl proveden teoretický rozbor dané problematiky k lepšímu pochopení 

tématu. Byly definovány základní pojmy používané v práci jako riziko, analýza rizik, 

předvýrobní etapy atd. 

Předvýrobní etapy probíhají v následujícím pořadí: zpracování poptávky, technické a 

technologické zpracování poptávky, zpracování konstrukční dokumentace a projekce, 

plánování výroby a kontaktování zákazníka se zpracovanou nabídkou. Jednotlivé 

předvýrobní etapy byly rozděleny do dílčích procesů. 

Na základě provedení analýzy stávajícího stavu průběhu těchto etap byla v součinnosti 

s pracovníky těchto etap identifikována rizika, která se v nich mohou vyskytnout. Celkem 

bylo identifikováno 22 možných rizik. 

 

Na základě bodového ohodnocení jednotlivých možných rizik byla pomocí Paretovy analýzy 

vyhodnocena tato nejdůležitější rizika:  

 zákazník nejasně specifikuje své požadavky; 

 neaktuálnost dokumentace zákazníka (zákazník provede revizi výkresu a nezmění 

číslo revize, obchodník Vítkovice Heavy Machinery nezkontroluje výkres); 

 technolog z důvodu svých nedostatečných zkušeností a znalosti neumí posoudit, zda 

je společnost Vítkovice Heavy Machinery schopna vyrobit či zajistit požadovaný 

materiál; 

  odstoupení zákazníka od objednávky; 

  nesrovnalosti v dokumentaci zaslané zákazníkem z důvodu nedostatečné kvalifikace 

obchodníka zákaznické firmy.  

Vstupními daty pro Paretovu analýzu byla bodová ohodnocení jednotlivých rizik 

zaměstnanci společnosti Vítkovice Heavy Machinery. 

Na procesy, ve kterých mohou vzniknout nejdůležitější rizika, byla aplikována metoda 

FMEA procesu, pomocí které byla navržena opatření vedoucí ke zmírnění těchto rizik. 
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Z výsledků analýzy FMEA vyplývá, že zásadní oblastí, na kterou je potřeba se důkladně 

zaměřit je komunikace se zákazníkem, jelikož v předvýrobních etapách je prvotním cílem 

dohoda s ním o průběhu, konečném termínu a ceně zakázky. Podle analýzy je zřejmé, že 

většina rizik, která se vyskytují (nebo mohou vyskytovat) souvisí se zákazníkem. 

Proto byla tato práce zaměřena také na odhalení faktorů, které mohou vést zákazníka 

k odmítavému rozhodnutí. Pro to, aby se zákazník takto nerozhodl, je potřeba především 

zkvalitnit komunikaci mezi Vítkovice Heavy Machinery a zákazníkem. K tomuto 

zkvalitnění může vést např. častější komunikace, komunikace řádně zkušených a 

kvalifikovaných zástupců obou stran, vzájemné předávání informací pomocí zpětné vazby, 

jasná a výstižná komunikace atd.  

Za účelem uvědomění si identifikovaných rizik a jejich zmírnění byly zpracovány kontrolní 

seznamy otázek. Tyto seznamy jsou strukturovány podle jednotlivých předvýrobních etap a 

měly by sloužit jako preventivní nástroj ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizik a ke 

zvýšení možnosti jejich odhalení.  

Je také důležité podotknout, že veškerá opatření jsou navržena tak, že se orientují převážně 

na snížení výskytu a v některých případech na zvýšení odhalitelnosti rizik. Co se týče 

významu rizik, nelze jej nijak zásadně ovlivnit. Vyhodnocení významu je velice subjektivní 

názor, proto se na něm podílelo více lidí z konkrétních předvýrobních etap.  

S ohledem na časovou náročnost nebylo možné v podniku Vítkovice Heavy Machinery 

implementovat navržená opatření a ověřit tak jejich účinnost před termínem odevzdání této 

práce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

SMK – Systémy managementu kvality 

FMEA – Analýza možných vad a jejich následků (Failure Mode and Effect Analysis) 

ERP – Plánování podnikových zdrojů (Enterprise resources planning) 

CAD – Počítačem podporované podnikání (Computer Aided Design) 

OPT – počítačový produkt pro rozvrhování a plánování výroby (Optimized production 

technology) 

TOC – Teorie omezení (Theory of constraints) 

VHM – Vítkovice Heavy Machinery 

RPN – Rizikové číslo (Risk Priority Number) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Procesní přístup dle norem ČSN ISO 9000 

Obrázek 2 Řízení rizik 

Obrázek 3 Analýza rizik 

Obrázek 4 Matice rizik 

Obrázek 5 Proces plánování opatření 

Obrázek 6 Schéma Teorie omezení 

Obrázek 7 Grafické znázornění průběhu předvýrobních etap 

Obrázek 8 Paretův diagram 

Obrázek 9 Sled operací při aplikaci metody FMEA procesu 

 



 

53 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Typy rizik 

Tabulka 2 Druhy rizik 

Tabulka 3 Následky rizika 

Tabulka 4 Pravděpodobnost rizika 

Tabulka 5 Nalezená rizika v etapě Zpracování poptávky 

Tabulka 6 Nalezená rizika v etapě Technické a technologické zpracování zakázky 

Tabulka 7 Nalezená rizika v etapě zpracování konstrukční dokumentace 

Tabulka 8 Nalezená rizika v etapě plánování výroby 

Tabulka 9 Nalezená rizika v etapě kontaktování zákazníka se zpracovanou poptávkou 

Tabulka 10 Bodové vyhodnocení jednotlivých rizik 

Tabulka 11 Podklady pro tvorbu Paretova diagramu 

Tabulka 12 Návod pro hodnocení významu (závažnosti) rizika 

Tabulka 13 Návod pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika 

Tabulka 14 Návod pro hodnocení odhalitelnosti rizika 

Tabulka 15 Návod pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika 

Tabulka 16 Návod pro hodnocení odhalitelnosti rizika 

Tabulka 17 Kontrolní seznam otázek pro etapu zpracování poptávky 

Tabulka 18 Kontrolní seznam otázek pro etapu technické a technologické zpracování             

poptávky 

Tabulka 19 Kontrolní seznam otázek pro etapu zpracování konstrukční dokumentace a 

projekce 

Tabulka 20 Kontrolní seznam otázek pro etapu plánování výroby 

Tabulka 21 Kontrolní seznam otázek pro etapu kontaktování zákazníka se zpracovanou 

nabídkou 



 

54 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Formulář FMEA procesu 

 

 


