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ABSTRAKT BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

Cílem bakalářské práce je analýza logistických procesů a vytipování 

problémových oblastí v logistickém systému podniku. Podnikem pro analýzu  

je Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (dále jen KMO).  

Po důkladném seznámení s chodem celého systému KMO a službami,  

které knihovna jako veřejná instituce poskytuje, jsem si pro analýzu vybrala 

nejnáročnější a nejdůležitější proces, kterým je výběr, nákup a zpracování 

komodit, zajišťujících hlavní činnost KMO – poskytování knihovnických služeb.  

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this bachelor thesis is the analysis of logistical processes  

and identifying problematic areas in the logistic system of a firm. The analysed 

firm is the Ostrava City Library (Knihovna města Ostravy – KMO), budgetary 

organisation. After a thorough familiarisation with functioning of the whole KMO 

system and the services it provides I have chosen for this analysis the most 

demanding and important processes, namely selection, purchase  

and processing of the comodities that make up the main purpose of the KMO – 

providing librarian services. 
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1  ÚVOD  

 

Logistika v podniku má v dnešní době velký význam, jak pro jeho 

fungování, tak také pro jeho udržení na trhu, i když mnoho převážně menších 

firem pojem logistika, jeho význam a funkci vůbec neznají.  

Logistika je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné 

zboží, v daném čase, ve správném množství, v příslušné kvalitě na správném 

místě a s minimálními náklady. 

Logistika se však zabývá i toky uvnitř jednotlivých firem, a to včetně 

různých systémů skladování zásob. Účelem celého oboru je optimalizovat toky 

tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady. 

S logistikou se setkáváme v převážné míře v souvislosti s plánováním  

a řízením výroby, při níž vznikají výrobky, ale již málo lidí si dokáže uvědomit,  

že logistika je také podstatnou součástí nabídky služeb, což je činnost naprosto 

nehmatatelná, pomíjivá, proměnlivá a co všechno tato oblast v rámci logistiky 

obnáší. 

 

Cílem bakalářské práce je: 

� obecné seznámení s pojmem logistika a její rolí v podniku; 

� analýza logistických procesů v  Knihovně města Ostravy, 

příspěvkové organizaci, která je zaměřena na poskytování služeb 

s doprovodnými produkty; 

� zhodnocení systému logistických procesů v Knihovně města 

Ostravy, příspěvkové organizaci a navržení doporučení 

směřujících ke zlepšení jeho funkčnosti a efektivnosti. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. V první části je logistika 

z pohledu teoretického. Druhá část je zaměřena na seznámení s KMO,  

se službami, které nabízí a je zde popsán proces toku komodity od jejího 

výběru až po vypůjčení čtenářem. Třetí část se zabývá výše uvedenou 

analýzou, vytipováním problémových oblastí a obsahuje návrhy řešení. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH 

LOGISTICKÝCH POJMŮ 

Následující část bakalářské práce je zaměřena na objasnění základních 

logistických pojmů, logistických činností a jednotlivých vazeb mezi nimi. Jedná 

se o pojem logistika, logistické řízení a jeho prvky, logistickou síť, princip 

dekompozice logistického systému, roli logistiky a klíčové logistické činnosti. 

 

2.1 Definice logistického řízení 

Pojem logistika  je odvozen z řeckého „logos“ (slovo, řeč, rozum nebo 

počínání). Původně byl pojem logistika součástí vojenského hovorového 

slovníku. Vztahoval se na řešení problémů dopravy, ubytování a zásobování  

a na pohyb vojsk na bojištích. Šlo o to, aby se jednotky dostaly včas  

na požadované místo. Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky 

zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli a informačními toky  

v písemné nebo i ústní podobě.  

Logistické řízení je provázaná posloupnost procesů plánování, realizace 

a řízení efektivního, výkonného toku, zásobování a skladování zboží, služeb  

a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby s cílem uspokojit 

požadavky zákazníků. Tyto složky řízení tvoří logistický řetězec. [1] 

Proces plánování  je uskutečňován zpravidla na základě informací 

získaných z marketingových průzkumů poptávky. Od těchto informací se dále 

odvíjí procesy realizace a řízení, které mají za cíl minimalizovat celkové náklady 

při dosažení potřebné úrovně zákaznického servisu. 

Tokem  v logistice rozumíme posloupnost jednotlivých činností nutně 

potřebných pro zajištění předání výrobku nebo služby konečnému zákazníkovi. 

Toky mohou mít formu fyzickou, informační a peněžní: 

� do fyzických toků můžeme zahrnout např. suroviny, materiál, 

rozpracované výrobky, hotové výrobky, obaly, služby; 

� informační toky doprovázejí a dokumentují průběh fyzických toků; 

� peněžní toky mají podobu peněžních příjmů a výdajů spojených  

s fyzickými a informačními toky.  

Mezi logistickými toky existuje vzájemná podmíněnost, která je nutná  

k předcházení nežádoucích situací jako např. přerušení fyzických toků z důvodu 
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chybných, nepřesných, nedostatečných informací nebo pro nedostatek 

peněžních prostředků. 

Další činností logistického koloběhu je zásobování . Zásoby umožňují,  

aby se výrobky od výrobce nebo služby od poskytovatele k zákazníkovi dostaly 

ve správný čas a za přiměřené náklady. Zásoby slouží v podniku zejména těmto 

účelům: umožňují dosáhnout efektů/úspor založených na rozsahu výroby  

tzv. Economies of scale, vyrovnávají poptávku a nabídku, umožňují specializaci 

výroby, poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době 

cyklu objednávky, zajišťují plný sortiment v prodejnách. Zásoby pořizujeme 

nákupem od dodavatelů, které tvoří především skladovaný materiál a zboží 

nebo vlastní výrobou, což jsou hotové nebo rozpracované výrobky. Zásoby 

členíme na hmotné a nehmotné. Hmotné zásoby představuje materiál, náhradní 

díly, polotovary, suroviny, rozpracovaná výroba či hotové výrobky, nehmotné 

pak autorská práva, obchodní tajemství, obchodní známky, patenty, pracovní  

a jakostní normy, firemní politika a strategie.  

Skladování je nepostradatelnou a téměř nejdůležitější činností oběhu. 

Plní důležitou funkci v době mezi výrobou a uspokojením poptávky zákazníka. 

Sklady dokážou překlenout nejen prostor, ale i čas, jelikož výroba vyrábí 

výrobky v čase, který je pro ni vhodný, ale spotřebitel ho žádá v čase, ve kterém 

má výrobek pro něho smysl. Zřejmou rolí skladování je uskladnění produktů,  

ale skladování zabezpečuje i pohyb zboží – rozdělování produktů do menších 

množství, balení, sdružování výrobků, rychlé a přesné informace o aktuálně 

skladovaných položkách. Přesun produktů, uskladnění produktů a přesun 

informací o skladovaných položkách tak tvoří tři základní funkce skladování.     

V oblasti logistiky podniku je zásadní rozhodnout, jak vytvořit optimální 

skladovou síť z hlediska charakteru produkce podniku a zároveň z hlediska 

zákazníků podniku. Složky logistického řízení znázorňuje obrázek č. 1. 
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Obrázek č. 1 – Složky logistického řízení 

 

Pramen [1] 

 

Uspořádaná množina všech procesů a prostředků podílejících se  

na uskutečňování logistického řízení v podniku je síť činností, která tvoří 

logistický systém. Ten může být podle složitosti systému liniový u jednodušších 

produktů, složitější produkty mají za následek větvení jednotlivých procesů  

a tím dochází ke spojování logistických řetězců do složitějších struktur,  

tzv. logistických sítí. Schéma logistické sítě znázorňuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2 – Schéma logistické sítě 

Pramen [1] 
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Na každý prvek logistického systému můžeme vlastně pohlížet jako  

na systém, který se také skládá z prvků. Celý logistický systém se takto dá 

rozložit neboli dekomponovat, čímž v každém nižším stupni dekompozice 

získáváme větší podrobnosti o systému. Princip dekompozice logistického 

systému je uveden na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3 – Princip dekompozice logistického systému 

 

Pramen [2] 

 

2.2 Role logistiky v podniku  

Jak již bylo řečeno v úvodu, role logistiky v podniku je v dnešní době velmi 

podstatná. Její efektivní řízení vede ke schopnosti konkurovat jiným podnikům 

a pružnému reagování na potřeby zákazníků a uspokojování jejich potřeb. 

Z dříve prosazované marketingové koncepce se koncem 80. let a počátkem  

90. let začal klást důraz také na zákaznický servis, který významně přispívá  

ke kvalitnímu logistickému řízení v podniku a na zisk podniku. Marketingová 

koncepce samozřejmě svou roli v logistice hraje dodnes a je s úlohou logistiky 

úzce propojena.  

Marketingová koncepce je zaměřena na určení a dosažení podnikových 

cílů z potřeb a požadavků trhu a na schopnost dodat poptávané výrobky, zboží 

a služby s minimálními náklady a efektivněji než konkurence.  Vlastní strategie 

firmy se pak opírá o čtyři základní nástroje marketingu označované tzv. „4 P“ 

neboli marketingový mix, z anglického: 

� Product (produkt) 



 

 

11 
 

 

� Price (cena) 

� Promotion (propagace) 

� Place (místo) 

Tyto nástroje slouží k uskutečňování jak dlouhodobých, tak i krátkodobých 

záměrů podniku. Určením kvalitního produktu a jeho ceny, účinnou propagací  

a zvolením dobrých prodejních cest je možno docílit uspokojení poptávky 

zákazníka a zároveň získat výhody před konkurencí. [1]  

Produkt představuje hmotný statek – výrobek i nehmotný statek – služba. 

V marketingovém pojetí je produktem celková nabídka zákazníkovi. Každý 

produkt se skládá z podstaty (samotný produkt), která vede k uspokojení 

konkrétní potřeby zákazníka a z dalších abstraktů jako je obchodní značka, 

záruční a pozáruční služby, obal, kultura prodeje, které také ve velké míře 

ovlivňují zákazníka při volbě produktu. 

Cena je pro zákazníka množství peněz, které musí zaplatit za nabízený 

produkt. Pro podnik je to jediný přímý nástroj, který se podílí na tvorbě jeho 

příjmů a určuje podíl firmy na daném trhu. Tvorba ceny je velmi složitý proces, 

kdy je potřeba vzít v úvahu všechny okolnosti, které ovlivní chování zákazníka - 

uspokojení potřeb zákazníka vyjádřené postavením produktu na trhu, kvalitou 

produktu, slevami, výjimečností, exkluzivitou produktu, sociálním postavením 

zákazníka, ale ovlivní také podnik – zisk, příjem, postavení na trhu, stimulace 

odbytu, rentabilita, pružnost na změnu ceny vyvolanou konkurencí atd. Výše 

ceny je však také omezena náklady a poptávkou. 

Podstatou propagace je komunikace a přenos informací o produktu,  

např. o jeho dostupnosti, vlastnostech, ceně, výhodnosti koupě, mezi podnikem  

a zákazníkem pomocí reklamy, podpory prodeje, publicity a osobního prodeje. 

Reklama je placená forma jednostranné neosobní prezentace pomocí 

nejrůznějších médií, která veřejně oslovuje velký okruh zákazníků. Podpora 

prodeje je prováděna pomocí soutěží, cenových zvýhodnění, slevových kupónů, 

poskytnutím vzorku zdarma, dárky a tím získává nové zákazníky, podporuje 

prodej objemnějších balení, zvyšuje odbyt určitého produktu. Publicita 

podporuje image a vztah podniku k veřejnosti kladným hodnocením nezávislých 

subjektů. Osobní prodej prováděný obchodními zástupci zajišťuje velmi účinnou 

propagaci podniku i produktu pomocí přímé komunikace se zákazníkem. 

Místo prodeje, distribuce je přímým rozhraním mezi marketingem  
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a logistikou. Smyslem distribuce je zajistit přesun produktu na místo,  

které je pro zákazníka vyhovující jak z hlediska času, tak i z hlediska množství.   

 

2.3 Klíčové logistické činnosti 

Mezi klíčové logistické činnosti, které jsou popsány v kapitole 2.1, tvořící 

logistický řetězec patří: 

� plánování; 

� zásobování; 

� skladování. 

K dalším nezbytným činnostem logistiky, zabezpečujícím bezproblémový 

tok produktu z místa jeho vzniku do místa spotřeby patří:    

� zákaznický servis; 

� podpora servisu a náhradní díly; 

� manipulace s vráceným zbožím; 

� řízení stavu zásob; 

� balení; 

� zpětná logistika; 

� doprava a přeprava; 

� manipulace s materiálem; 

� pořizování, nákup; 

� výběr místa výroby a skladů; 

� vyřizování objednávek; 

� logistická komunikace.
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3  ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU V OBLASTI 

LOGISTIKY  

V této kapitole je představen vybraný podnik pro zpracování bakalářské 

práce – Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (dále jen KMO) –  

z obecného pohledu. V následujících čtyřech podkapitolách je zmíněna historie 

a současnost KMO, dále jednotlivá oddělení a náplň jejich činností, poslání 

KMO a přehled služeb, které jako instituce pro veřejnost nabízí.  

 

3.1  Představení Knihovny m ěsta Ostravy 

Historie KMO se datuje do roku 1898, kdy vznikl spolek Veřejná knihovna 

a čítárna. Od roku 1921 byla organizace přetransformována na Veřejnou 

knihovnu města Moravská Ostrava. V roce 1929 získala knihovna celé jedno 

křídlo v nových, moderních prostorách Městské spořitelny. Na základě směrnice 

o zřízení jednotné sítě lidových knihoven řízené státem z prosince roku 1950, 

kterou vydalo Ministerstvo informací a osvěty, se z Ústřední městské knihovny 

v Ostravě stala Krajská lidová knihovna a stala se tímto knihovnickým 

a metodickým ústředím Severní Moravy. V roce 1969 pak Veřejná knihovna 

města Moravská Ostrava dostala nový název a to Knihovna města Ostravy.               

V roce 1980 se ústřední knihovna a síť poboček v městských obvodech Ostravy 

díky centralizaci sjednotily v jeden celek. V roce 1997 byla ústřední knihovna 

přestěhována do nové budovy u Sýkorova mostu, neboť prostory z roku 1929 

již nebyly vyhovující. Tato budova od roku 2004 prošla celkovou rekonstrukcí  

a v říjnu roku 2005 byla znovu otevřena. 

V současné době se KMO skládá z ústřední knihovny sídlící u Sýkorova 

mostu a dvaceti šesti poboček v městských obvodech Ostravy. Zřizovatelem 

KMO je statutární město Ostrava, které její chod zabezpečuje z pohledu 

finančního a kontrolního.  

KMO dnes již nenabízí pouze výpůjčku knih a časopisů, ale v neposlední 

řadě také výpůjčky hudebnin, CD nosičů, zajišťuje poslech klasické a populární 

hudby, má zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké, zajišťuje 

meziknihovní výpůjční službu, informační a konzultační služby v rozsahu svých 

fondů a databází, nabízí velký výběr novin a časopisů v čítárně, fond regionální 

literatury, zajišťuje donášku knih do bytu imobilním občanům, kopírování  
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z fondů KMO, organizuje klub SCI-FI literatury, pořádá informační lekce  

pro školy, školení pro seniory, nezaměstnané, výstavy, soutěže, hudební 

pořady, besedy atd. Za zmínku stojí i fakt, že vydává informační tiskoviny  

a zpravodaje, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. 

 

3.2 Popis jednotlivých odd ělení 

Knihovna představuje: 

• sbírku knih určených ke čtení nebo ke studiu; 

• instituci shromažďující, uchovávající a zpřístupňující knihy a jiné hmotné 

nosiče informací za účelem uchování a šíření dosaženého poznání; 

• organizaci, která se prostřednictvím svých služeb snaží o zprostředkování 

odpovědí na otázky uživatelů a o uspokojování jejich informačních, 

vědeckých, vzdělávacích a rekreačních potřeb. Zájemcům o informace 

poskytují knihovny veřejné knihovnické a informační služby bezplatně. 

Takovými službami jsou např. zpřístupňování knihovních dokumentů  

z knihovního fondu knihovny, poskytování ústních referenčních služeb, 

poskytování bibliografických a faktografických informací,  zprostředkování 

informací z vnějších informačních zdrojů a umožnění přístupu k těm 

vnějším informačním zdrojům, které má knihovna k dispozici.  

  

Základní činnost a fungování KMO zajiš ťují následující odd ělení: 

• oddělení doplňování a zpracování fondů; 

• výpůjční oddělení, ta jsou ve všech pobočkách KMO. V ústřední knihovně 

je výpůjční oddělení rozděleno na půjčovnu pro dospělé, studovnu, 

veřejnou čítárnu, půjčovnu pro děti a mládež, hudební oddělení, 

multimediální studovnu, zvukovou knihovnu (pobočka knihovny K. E. 

Macana v Praze) a Britské centrum KMO (jediné v Moravskoslezském 

kraji); 

• provozně ekonomické oddělení – ředitelství, sekretariát, ekonom, účtárna, 

údržba; 

• útvar informačních technologií. 
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3.2.1 Popis činností na jednotlivých odd ěleních 

Oddělení doplňování a zpracování fondu (dále jen ODZF) sídlí v ústřední 

budově KMO, má 14 pracovníků a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých 

knihovních obvodů KMO, zajišťuje: 

• akvizici (výběr) výpůjčních titulů, tvořících knihovní fond KMO – knih, 

periodických i neperiodických časopisů a novin, hudebnin, CD, zvukových 

nosičů pro zvukovou knihovnu a jiných publikací a výtisků, které se budou 

objednávat (dále jen komodita); 

• objednání vybrané komodity pro všechny pobočky; 

• po dodávce komodit provádí jejich fyzickou kontrolu s dodacím listem  

a fakturou – počet objednaných komodit, správnost dodaných komodit  

a kontrola předběžně dohodnuté ceny, popř. odběratelské slevy; 

• komodity rozděluje k evidenci, dle jednotlivých finančních toků,  

které zajišťují financování komodit. Mezi finanční toky patří příspěvek 

zřizovatele, účelové příspěvky, dotace, granty SMO a městských částí, dále 

pak finanční dary a příspěvky od fyzických či právnických osob; 

• eviduje veškeré informace o nakoupených komoditách pomocí příslušného 

software; 

• po dodávce provádí katalogizaci komodit; 

• podílí se na revizi knihovního fondu; 

• vyřazuje komodity z katalogu. 

 

Výpůjční oddělení mají 29 knihovníků a 6 skladnic v ústřední knihovně  

a 69 knihovníků na ostatních pobočkách KMO. Oddělení zajišťuje: 

• převzetí komodit od ODZF, jejich další zpracování pro potřeby výpůjčního 

procesu; 

• rozdělení do skladiště popř. regálů pro volný výběr, umístěných ve veřejně 

přístupných výpůjčních prostorách; 

• organizování knihovního fondu; 

• pravidelnou výpůjční činnost; 

• knihovnické, bibliografické, rešeršní a informační služby; 

• vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby a zprostředkování mezinárodní 

výpůjční služby; 

• činnosti spojené s automatizovaným a neautomatizovaným výpůjčním 
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systémem: evidence čtenářů, výpůjček, upomínání, rezervace knih; 

• revize knihovního fondu; 

• veškerou komunikaci se čtenářem; 

• pořádání kurzů, školení, výstav, besed, hudebních programů; 

• spolupráce s organizacemi, úřady, kulturními, vzdělávacími a sociálními 

zařízeními; 

• přístup k elektronickým informačním zdrojům; 

• administrativní úkony spojené s platbami čtenářů za služby; 

 

Provozně-ekonomické oddělení sídlí v ústřední budově a má 12 zaměst-

nanců. Oddělení zajišťuje: 

• řízení KMO jako celku; 

• rozpočtové a ekonomické operace, rozbory hospodaření, statistiky; 

• komplexní vedení účetnictví KMO – účtování o stavu, pohybu a rozdílu 

majetku, pohledávek a závazků, zúčtovacích vztahů, nákladů a výnosů, 

finančních operací, výsledku hospodaření, sestavování účetní závěrky; 

• komunikaci s úřady a poskytovateli finančních toků na pořízení komodit; 

• komplexní personální agendu, vyřizování pracovně právních vztahů 

zaměstnanců; 

• komplexní mzdovou agendu – výpočet výše mzdy, zajišťování výplaty, 

zúčtovávání platů, náhrad platů, nemocenského a dalších plnění 

poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek, zajišťování 

agendy daně z příjmů zaměstnanců, pojistného na sociálního a zdravotní 

pojištění; 

• údržbu a provoz ústřední budovy a jednotlivých poboček. 

 

Útvar informačních technologií sídlí v ústřední budově a má 3 zaměst-

nace. Oddělení zajišťuje: 

• funkčnost, bezpečnost a chod provozovaných počítačových aplikací  

a procesů zpracování dat; 

• správu, funkčnost, bezpečnost a údržbu počítačové sítě; 

• správu databází ve víceuživatelských počítačových systémech; 

• organizování využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních 

systémů, spravuje telekomunikační síť v knihovně; 
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• automatizaci knihovnických procesů v celé knihovně; 

• aktualizaci veškerého používaného HW a SW; 

• vzdělávání a školení pracovníků pro práci s použitými informačními 

technologiemi. 

 

3.3 Použitý software 

V současnosti KMO používá software (dále jen SW), který zabezpečuje 

jak evidenci nakoupených komodit, tak jejich kontrolu, revizi a vyřazování – 

automatizovaný knihovnický systém Clavius. Dále tento SW sleduje veškerou 

agendu týkající se čtenářů – osobní údaje, informace o platbách, rezervacích, 

výpůjčkách, upomínkách, statistické údaje atd. Pomocí tohoto SW si mohou 

příslušné komodity vyhledávat a prohlížet jejich katalogizační údaje samotní 

čtenáři na informačních pultech. KMO je v procesu toku a zpracování komodit 

plně automatizovaná, ale z hlediska výpůjčního procesu je ještě několik 

poboček, které automatizovány nejsou.  

Dalším SW, který se v KMO používá je program pro vedení i zpracování 

personální a mzdové agendy a systém pro zpracování ekonomických, účetních 

operací a dat KMO. 

 

3.4 Systém evidence zákazník ů a způsob p ůjčování 

Předpokladem pro využívání absenčních výpůjčních služeb je registrace  

a získání čtenářského průkazu: 

• registrace je smlouva mezi uživatelem a knihovnou a je uzavřena  

na základě ověření osobních identifikačních údajů;  

• registrace je časově omezena na 12 kalendářních měsíců;   

• za administrativní úkony spojené s evidencí a vystavením čtenářského 

průkazu KMO vybírá tzv. registrační poplatek, jehož výše je určena 

v ceníku služeb KMO;  

• při registraci dostává čtenář knihovní řád, kde jsou uvedeny jeho práva  

a povinnosti a práva a povinnosti KMO. Svým podpisem čtenář stvrzuje, 

že se s knihovním řádem seznámil a že bude knihovnu využívat  

v souladu s ním; 

• po splnění všech výše uvedených podmínek je čtenáři vydán čtenářský 
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průkaz; 

• ztráta čtenářského průkazu musí být neprodleně ohlášena, aby mohlo být 

čtenářské konto zablokováno a průkaz nemohl být zneužit. 

Čtenářské konto je přístupné i pro čtenáře v automatizovaném výpůjčním 

procesu pomocí modulu OPAC na počítačích pro veřejnost umístěných 

v prostorách KMO nebo na internetu, po zadání přihlašovacích údajů. Čtenář 

zde získá informaci o stavu svých výpůjček, rezervací, upomínek a finančního 

konta. 

Způsoby půjčování: 

• absenčně – půjčení komodity mimo knihovnu – výpůjční lhůta  

pro běžnou literaturu je 1 měsíc, pro ostatní literaturu určuje lhůtu 

vedoucí oddělení. Absenční výpůjčka je určena jen pro registrované 

čtenáře po předložení čtenářského průkazu popř. průkazu totožnosti; 

• prezenčně – komodita je půjčena pouze k prostudování v knihovně – 

komodity, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty  

nebo poškození, nejnovější čísla periodik, audio CD, gramofonové 

desky, speciální dokumenty a dokumenty z příručních knihoven  

a konzervačního fondu, knihy a periodika v oddělení čítárna a studovna, 

dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou, u nichž půjčující 

knihovna zakázala absenční výpůjčku, dokumenty na CD. Prezenční 

výpůjčku může využít i neregistrovaný čtenář. 

Komoditu si může absenčně vypůjčit čtenář pouze osobně. Po uplynutí výpůjční 

lhůty je čtenář povinen komoditu vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. Výjimečně 

může čtenář provést vrácení, po zajištění proti poškození nebo ztrátě, 

doporučeně poštou. Jestliže není komodita včas vrácena, od  následujícího dne 

po uplynutí řádné výpůjční doby se načítá poplatek z prodlení (překročení 

výpůjční lhůty), a to ve lhůtách překročení do 2 týdnů, překročení do 4 týdnů  

a překročení do 6 týdnů.  Pokud překročení výpůjční doby dosáhlo 8 týdnů  

a vymáhání nebylo úspěšné, následuje vymáhání právní cestou. Před 

uplynutím výpůjční lhůty je možno osobně, písemně nebo telefonicky výpůjční 

lhůtu prodloužit. Prodloužení nelze provést v případě, kdy je komodita 

rezervována jiným čtenářem nebo bylo vrácení komodity již upomínáno. 

Prodloužení může být prováděno maximálně po dobu 3 měsíců.  
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3.5 Popis procesu toku komodit v systému Knihovny m ěsta 

Ostravy 

Následující podkapitoly zachycují proces „putování“ komodity od jejího 

výběru, objednávky, zavedení do informačního systému, označení, obalení, 

uskladnění po připravení k výpůjčce zákazníkům – čtenářům. Je zde nastíněn 

popis jednotlivých zásadních logistických činností zajišťujících poskytování 

knihovnických služeb v podrobnějším měřítku. Tato část je podkladem  

pro analýzu logistických činností tohoto procesu pomocí metody CPM, 

zpracované v následující kapitole.  

 

3.5.1 Akvizice a objednávka 

Akvizice (výběr komodit) je prováděna osobně vedoucími jednotlivých 

obvodů, vedoucí ústřední půjčovny a vedoucí ODZF pravidelně 1x týdně formou 

nákupních porad. Akvizice se provádí z nabídek zasílaných jednotlivými 

dodavateli, na základě konkrétních ukázek komodit vybraných dodavatelů, 

způsobem takzvaně „nákup s knihou v ruce“. Tímto způsobem je možno  

co nejlépe posoudit, zda obsah komodity odpovídá poptávce. Výběr se dále 

provádí na základě předem daných parametrů, kterými jsou: finanční částka, 

počet čtenářů, lokace a rozsah poskytovaných služeb dané pobočky.  

V základní části informačního knihovnického systému – modul Akvizice – 

se nejprve definují lokace – jednotlivé pobočky KMO a oddělení ústřední 

knihovny, ve kterých bude komodita po zpracování umístněna k vypůjčení, 

jejich rozpočty a dodavatelé komodit. Do tohoto modulu se jednotlivým 

vybraným komoditám provede akviziční záznam tak, že se u vybrané komodity 

vyplní číslo objednávky, datum objednávky, dodavatel a předem vybraná 

lokace. Ukázka akvizičního záznamu komodity „Vraždy, sebevraždy, popravy 

slavných Čechů“ je na obrázku č. 4.  
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Obrázek č. 4 – Ukázka akvizičního záznamu 

 
Pramen [systém Clavius] 

 

Dále systém v  režimu Objednání dokumentu vygeneruje objednávku,  

kterou je možno vytisknout nebo přímo zaslat elektronickou poštou.  

Pro objednávky je možné vybrat určité tituly podle vlastních zadaných 

podmínek. Po odeslání objednávky se sledují lhůty plnění dodávek, generují se 

případné urgence. Realizované dodávky (i neúplné) jsou zde sledovány také  

z pohledu čerpání rozpočtů odběratelů, evidence dokladů (zálohových faktur, 

faktur, dobropisů) a statistiky. Kdykoliv později je možno vyvolat celou historii 

objednaného titulu včetně čísel dokladů a finančních částek. Akviziční záznam 

je pak využit pro následnou katalogizaci. 

 Objednávka je prováděna několika způsoby, a to buď telefonickou 

formou – tato forma se používá převážně u dlouholetých dodavatelů nebo 

písemnou formou, popřípadě elektronicky, pokud dodavatele tímto 

komunikačním prostředkem disponuje. KMO využívá nejvíce elektronické 

zasílání objednávek. 

 

3.5.2 Dodávka a evidence 

Dodávka je v převážné míře doručena buď přímo dodavatelem,  
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nebo externím dopravcem dodavatele, případně prostřednictvím pošty. 

Dodavatelem může být nakladatelství, knižní distributor (velkoobchod), 

knihkupectví, fyzická osoba – vydavatel komodity. 

Nákup komodit se provádí také přímým nákupem v prodejnách. Výhodou 

tohoto způsobu nákupu je, že požadovaná komodita je získána bez prodlení  

a na místě je možno si zkontrolovat bezvadnost výtisků. Nevýhodou pak  

je možná duplicita nákupu. 

Další nabytí komodit probíhá formou věcných darů od fyzických  

a právnických osob nebo převodem mezi jednotlivými odděleními, od externích 

subjektů - z pozůstalostí fyzických osob, z fondu zrušených knihoven  

a od jiných organizací vlastnících knihovní fond. Tento zdroj skýtá pro knihovnu 

mnoho nebezpečí. Obvykle jsou darovány většinou zastaralé, nepotřebné 

dokumenty. Je nutné, aby nabídka byla pečlivě zvážena. 

 

3.5.3 Katalogizace, údržba a aktualizace knihovního  fondu 

Katalogizace neboli katalogizační popis je dalším krokem 

automatizovaného zpracování komodity. Zahrnuje záznam nových přírůstků, 

úbytků a veškeré dostupné informace o komoditě.  Katalogizační popis  

je základem práce katalogizátorů. Provádí se podle předem stanovených  

a zavedených pravidel1. Obsahuje soubor popisných údajů zaznamenávajících  

a identifikujících zpracovávanou komoditu. Informace o komoditě je výsledně 

podávána v katalogizačním lístku: 

• buď automatizovanou formou – on-line katalog KMO; 

• nebo písemnou formou – katalogizační lístky v klasických 

lístkových katalozích v těch lokacích (pobočkách), které ještě 

nejsou plně automatizovány. V automatizovaných lokacích jsou 

lístkové katalogy umístěny tam, kde je to potřeba s ohledem 

např. na věk čtenáře nebo jeho počítačovou gramotnost. 

Lístkových katalogů může být několik, podle různých hledisek 

řazení katalogizačních lístků. Nejdůležitější pro čtenáře  

je katalog jmenný (řazení podle jména autora), další je názvový  

 

                                                 
1 pravidla AACR2 – Anglo-americká katalogizační pravidla - mezinárodně využívaná základní příručka pro bibliografický 
a katalogizační popis 
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(řazení podle názvu komodity) nebo předmětový (řazení podle 

oboru). Ukázka lístkového katalogu je na obrázku č. 5. 

Ukázka katalogizačního lístku je v příloze č. 1. 

 

Obrázek č. 5 – Ukázka lístkového katalogu 

 
Pramen [archív KMO] 
 

Katalog má několik funkcí: 

• lokační funkce je základní, nejtypičtější funkce, která poskytuje informaci  

o tom, zda určité hledané dílo, dílo určité tématiky, či určitého autora  

je ve fondu KMO a kde je uloženo; 

• bibliografická funkce informuje o tom, jaké dokumenty od téhož autora,  

nebo určité tématiky existují; 

• rešeršní funkce zajišťuje vyhledání dokumentů; 

• propagační funkce upozorňuje na nově získané dokumenty. 

Katalogizace komodit  - tvorba titulového záznamu. Po otevření modulu 

Katalogizace knih se zobrazí záložka s přehledem Titulů – obrázek č. 6.  

 



 

 

23 
 

 

Obrázek č. 6 – Ukázka záložky s přehledem titulů 

 

Pramen [systém Clavius] 

 

Pro nový záznam se vyplní buď ISBN, který je možno načíst pomocí 

nakladatelského čárového kódu na obálce komodity nebo začátek názvu  

a popřípadě i jméno autora. Provede se kontrola, zda titul již v databázi KMO 

nebo externí databázi není. Pokud hledaný titul v databázi KMO existuje, doplní 

se pouze svazek, tj. přírůstkové číslo a tím je svazek doplněn. Jestliže  

je hledaný titul nalezen v externí databázi, nejúplnější externí záznam  

se zkopíruje. Kvalita kopírovaného záznamu se zkontroluje ve formuláři Ukázka 

katalogizačního lístku, případně se provede oprava chyb nebo vymazání 

chybných údajů. V případě, kdy hledaný titul není nalezen, pokračuje  

se vložením potřebných údajů – autoři, názvové údaje, údaje o vydání, údaje  

o evidenci a věcný popis, a tím se zaeviduje pomocí vstupních údajů nový titul. 

Zkopírovaný nebo nově vytvořený záznam se uloží a poté se ještě k záznamu 

musí vytvořit záznam o svazku. Pokud je svazkový záznam vkládán poprvé 

po vstupu do systému, musí se určit, zda se bude vkládat nově nakoupená 

komodita - zde se uvádí i dodavatel, způsob nabytí a číslo příjemky nebo starší,  

již evidovaná komodita. V případě novinky systém sám přidělí přírůstkové číslo.               

Do databáze se vloží příslušné údaje o konkrétním svazku, pokud se jedná  
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o starší, již evidovanou knihu, musí se uvést její přírůstkové číslo. Dále  

se vyplní signatura (umístění na regále) a cena. Záznam se uloží. Stanoví  

se kritéria, podle kterých systém vybere a vytiskne soubor čárových kódů  

pro svazky (přírůstková čísla), které byly nově vloženy. Čárové kódy jsou 

umístěny na obálce komodity a slouží ve výpůjčním procesu k rychlému 

vyhledávání a k půjčování komodity. Průběžně jsou tištěny a zakládány 

přírůstkové seznamy, které slouží k evidenci knihovního fondu. Jsou do něj 

zapisovány komodity pod svým jedinečným přírůstkovým číslem, generovaným 

vzestupně. Vzor přírůstkového seznamu je v příloze č. 2. Takto zpracovaná 

komodita je s dodacím listem podle čísla nákupu a lokace expedována  

na příslušné oddělení nebo pobočku KMO, kde dochází k jejímu dalšímu 

zpracování. Vzor dodacího listu je v příloze č. 3. 

Další práce spojené s údržbou a aktualizací knihovního fondu jsou: 

• převody; 

• revize; 

• vyřazování. 

Převody se uskutečňují mezi jednotlivými odděleními a pobočkami KMO            

a využívají se v případě, kdy již komodita nevyhovuje požadavkům lokace,  

ve které je umístěna. Pracovník provede v katalogu změnu lokace, vyexpeduje 

komoditu na novou lokaci. 

Revizí je porovnáván skutečný stavu komodit s evidenčním stavem 

zahrnujícím i výpůjčky. Harmonogram revizí je dán vnitřním předpisem KMO, 

minimální lhůty pro provádění revizí jsou stanoveny zákonem2. Revizi provádí 

zaměstnanci ODZF a výpůjčních oddělení v pravidelných pětiletých cyklech 

pomocí čteček čárových kódů, připojených k počítači pomocí kabelu. Každá 

revidovaná komodita musí být pracovníkem z regálu ke čtečce, z důvodu jejího 

připojení k počítači kabelem, donesena. Čtečka přenese informace  

o zkontrolovaných komoditách do programu, který následně vyhotoví protokol, 

kde je uvedeno kolik komodit bylo pomocí čárových kódů načteno, kolik komodit 

je v evidenčním stavu, kolik je vypůjčených a vyhodnotí se ztráty. V případě,  

že je v půlroční lhůtě pro dohledání ztrát komodita nalezena, je o této 

                                                 
2
 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon) 
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skutečnosti proveden záznam do programu, nedohledané ztráty jsou vyřazeny.  

Vyřazování dokumentů se provádí v režimu Úbytky. Systém vyřazený titul 

vyřadí nejen z evidence a zapíše do seznamu úbytků, ale zároveň skryje 

ve vyhledávání před čtenáři. Pro vyřazení je potřeba nejprve zadat přírůstkové 

číslo svazku nebo načíst snímačem čárový kód. Úbytkové číslo je generováno 

automaticky. Pokud je zadaná komodita nalezena ve fondu, zobrazí se její 

údaje a po doplnění důvodu odpisu se záznam uloží. Vyplněním všech 

základních údajů pro úbytkový seznam a jejich uložením je možno odepisovat  

i komodity, které nejsou v databázi uloženy. Úbytkové seznamy jsou průběžně 

tištěny a zakládány stejně jako seznamy přírůstkové. 

V případě potřeby se provádí údržba slovníků, která slouží k hromadné 

opravě ukládaných hodnot do slovníků autorů, dodavatelů, nakladatelství, edic, 

míst vydání a klíčových slov. Další krok údržby systému se provádí pomocí 

obnovy souborů indexů v případě, kdy je systému ukončen nestandardním 

způsobem. 

 

3.5.4 Expedice na pobo čky a odd ělení 

Po katalogizaci jsou komodity expedovány vlastními zaměstnanci KMO 

podle stanoveného harmonogramu, na pobočky KMO Vnitropodnikovou 

dopravou a do oddělení ústřední knihovny pomocí ručních přepravních vozíků. 

Protože před expedicí není komodita ještě opatřena obalem, používají se pro 

ochranu před poškozením při přepravě stohovatelné plastové přepravky.  

Po expedici začíná další zpracování komodity. Nejprve se dodávka 

zkontroluje s dodacím listem. Je zkontrolován záznam o komoditě a čárový kód 

pořízený při katalogizaci. Komodita je pak na vnější straně označena 

signaturou, znakem MDT (u naučné literatury) nebo prvními písmeny příjmení 

autora (u beletrie). Katalogizační záznam v počítači je doplněn  

o informace důležité z hlediska výpůjčního procesu, např. jsou analyticky 

rozepsány básnické sbírky, almanachy, sbírky povídek atd. Komodita  

je obalena, označena skrytým magnetickým ochranným páskem (toto 

zabezpečení se prozatím používá pouze v odděleních ústřední půjčovny)  

pro zabránění odcizení, razítkem KMO a oddělení, na přední stranu obalu  

je nalepen čárový kód. Takto zpracovaná komodita je uložena do regálu  

pro volný výběr nebo do skladiště a připravena pro výpůjčku.  
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3.5.5 Skladování 

Uložení do regálů je poslední činností před tím, než si čtenář komoditu 

může vybrat a zapůjčit. Komodity jsou skladovány v regálech pro volný výběr  

ve veřejně přístupných půjčovnách nebo ve skladišti. Největší skladiště  

je v ústřední knihovně a další skladiště jsou pouze na větších pobočkách. 

Ukázka regálů ústřední knihovny ve výpůjčních prostorách je na obrázku č. 7. 

 

Obrázek č. 7 – Ukázka regálu pro volný výběr 

 

Pramen [archív KMO] 
 

 Ve volném výběru je základní rozdělení komodit na beletrii a naučnou 

literaturu. Beletrie je pak řazena dle prvních písmen příjmení autora  

a naučná literatura dle znaků MDT. Na základě potřeb čtenářů se základní 

rozdělení dále může dělit na podskupiny např. detektivky, SCI-FI literatura, 

poezie, doporučená četba atd. Informace o tom, že je komodita rozdělena  

do podskupiny, je přidána do katalogizačního záznamu v počítači. Ve skladišti 

jsou komodity rozděleny a řazeny podle signatur – číselné vyjádření formátu 

komodity, základního dělení na beletrii, dětskou literaturu a naučnou literaturu 

včetně pořadového čísla. 

Pro skladování jsou určeny policové regály ve více rovinách nad sebou. 
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Rozměry regálů jsou přizpůsobeny skladovanému množství, šířce skladované 

komodity, funkci a prostoru, který je ke skladování k dispozici. Ve výpůjčních 

prostorách jsou převážně regály vyráběné na míru s pevnými policemi a je zde 

uskladněno zhruba 90 000 kusů komodit v ústřední knihovně a 470 000 kusů 

komodit na ostatních pobočkách KMO. Ve skladišti ústřední knihovny jsou 

regály výškově nastavitelné pro přizpůsobení výšky rozměrům komodit. Regály 

dosahují výšky až 4 metry a je zde uskladněno zhruba 170 000 kusů komodit. 

Ukázka regálů ve skladišti ústřední knihovny je na obrázku č. 8. 

  

Obrázek č. 8 – Ukázka regálů ve skladišti 

 
Pramen [archív KMO] 

 
Ve skladišti jsou kromě duplicitních titulů umístěny také knihy vzácnější 

z hlediska pořizovací ceny nebo z hlediska historického, případně knihy 

vyžadující zvláštní ochranu před krádeží a poškozením. 

Ve skladišti ústřední knihovny komodity vyhledávají skladníci na základě 

požadavků čtenáře, který je zaslán pracovníkem výpůjčního oddělení. Zpět  

do výpůjčního oddělení jsou komodity dopraveny pomocí výtahu. Tento způsob 
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vyhledání komodity je časově náročnější než vyhledání komodity ve volném 

výběru. Na pobočkách, vzhledem k počtu kusů umístěných ve skladišti,  

tuto činnost vykonávají knihovníci. 

 

3.5.6 Půjčování 

Při příchodu čtenáře se načte čtečkou čárový kód na jeho průkazce. 

Jestliže je čtenář nový a není v systému evidován, provede se jeho registrace. 

V systému se otevře karta nového čtenáře, která je na obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9 – Karta nového čtenáře 

 
Pramen [systém Clavius] 
 
V kartě se vyplní základní údaje o čtenáři – jméno, datum narození, adresa 

trvalého bydliště, telefonické a e-mailové spojení, vytvoří se registrace  

a po uložení údajů se vytiskne přihláška a čtenářský průkaz. Po podpisu 

přihlášky je čtenáři předán čtenářský průkaz. Bez potvrzení registrace nelze 

čtenáři půjčovat dokumenty. V případě, že je čtenář registrován, ale čtenářský 

průkaz nemá, po předložení průkazu totožnosti, je možno ho v systému 

dohledat zadáním např. příjmení a jména ve vyhledávacím formuláři. Bez 

předložení čtenářského průkazu si však komodity nelze vypůjčit, je možné  

je pouze vracet. Na počítačích pro veřejnost rozmístěných v knihovnách  

a na webových stránkách KMO je v automatizovaných provozech jednotně 

nainstalován modul OPAC vyhledávající informace o komoditě přes webové 
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rozhraní. Obsahuje všechny standardní nástroje a možnosti vyhledávání 

(používání slovníků, dotazy s pomocí logických operátorů atd.). Příslušný titul si 

čtenář vyhledá v neautomatizovaných provozech ručně v lístkových katalozích. 

V modulu OPAC se hledá pomocí vyhledávacího formuláře zadáním jména 

autora, názvu dokumentu, klíčového slova, signatury nebo libovolného řetězce 

znaků. Vyhledávat lze ve všech typech dokumentů najednou nebo podle 

konkrétního typu např. knihy, periodika, hudebniny, zvukové záznamy, 

elektronické dokumenty atd. Výsledek vyhledávání je zobrazen v přehledové 

tabulce,  

která obsahuje typ dokumentu, signaturu, autora, název, číslo části (dílu), rok  

a počet kusů a dovoluje seřazení výsledku dle potřeby pro další operace.  

Po zobrazení detailu určitého titulu se otevře katalogizační lístek se všemi údaji 

a dále informace o lokaci titulu, kolik kusů je v příslušné lokaci, zda je titul již 

vypůjčen nebo zda je možno si titul vypůjčit prezenčně nebo absenčně. V této 

části lze titul také rezervovat. Objednávky komodit přes MVS odesílají,  

na základě požadavku čtenáře, pouze zaměstnanci KMO. V regálech pro volný 

výběr si knihu vybírá čtenář sám.  

Jestliže je kniha uložena ve skladišti, vyplní čtenář objednací lístek – 

název knihy a signaturu. Požadavek je zaměstnancem odeslán do skladiště 

k vyhledání. Pro zaevidování výpůjčky, rezervace nebo vrácení komodity  

se v režimu Výpůjčního protokolu opět načte čtečkou čárový kód čtenářského 

průkazu. Půjčení nebo vrácení komodity probíhá načtením jejího čárového 

kódu. Po načtení půjčovaných nebo vrácených komodit je provedeno uložení 

čtenářského účtu, čtenáři je vytištěn seznam půjčených dokumentů 

s vyznačenou lhůtou pro vrácení komodity, doplněný souhrnem poplatků 

zaplacených při poslední uskutečněné výpůjčce a tímto je proces výpůjčky 

ukončen. Ukázka čtenářského účtu je na obrázku č. 10. 
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Obrázek č. 10 – Ukázka čtenářského účtu 

 
Pramen [systém Clavius] 

 

Dalším důležitým krokem výpůjčního procesu je vymáhání nevrácených 

komodit. Knihovna s automatizovaným provozem zasílá čtenáři, který uvede 

svou e-mailovou adresu, tři dny před koncem výpůjční lhůty tzv. předupomínku, 

kterou čtenář neplatí a má pouze charakter upozornění. Po uplynutí stanovené 

výpůjční lhůty, určené v knihovním řádu, kdy čtenář komoditu nevrátí,  

je v systému u příslušného čtenáře vygenerován předpis poplatku z prodlení. 

První poplatek z prodlení se netiskne ani nezasílá. Poplatky z prodlení jsou dále 

sledovány, při druhém a dalším poplatku je vytištěn a poštou odeslán čtenáři 

dopis s upozorněním. Pro možnost dalšího absenčního půjčování musí být 

sankční poplatky při nejbližší návštěvě uhrazeny. Tím se zajišťuje vrácení 

komodity do knihovního fondu nebo to, aby se komodita co nejdříve dostala  

ke čtenáři, který o ní projevil zájem v době, kdy byla vypůjčena a rezervoval si ji.  
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4  VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ A NÁVRHY 

OPATŘENÍ  

Pro vytipování problémových oblastí v procesu toku komodity jsem zvolila 

analýzu pomocí metody CPM (Critical Path Method) – metoda kritické cesty. 

 

4.1 Analýza pomocí metody CPM 

Metoda je založena na síťové analýze a na reprezentaci procesu ve formě 

síťového grafu. Metoda CPM počítá celkové trvání procesu podle trvání 

následných činností a identifikuje, které úkoly jsou tzv. kritické a které ne.            

U nekritických úkolů umožňuje provádět především tzv. analýzu rezerv. Metodu 

CPM použiji pro analýzu procesu logistických činností v KMO. Celý postup  

se skládá ze souhrnu jednotlivých činností a jejich návazností (další činnost 

může začít tehdy, až jiná činnost skončí). Uzly grafu tvoří jednotlivé činnosti. 

Orientované hrany vyjadřují povinné návaznosti jednotlivých činností a jsou 

ohodnoceny dobou trvání činnosti. Prvním krokem je nalezení nejdelší cesty  

z počátečního do koncového uzlu. Nejdelší cesta je cesta kritická, jakékoliv 

zdržení na ni způsobí zdržení celého procesu. Dále je pro každou činnost 

spočítán její nejdříve možný začátek, nejdříve možný konec, nejpozději 

přípustný začátek, nejpozději přípustný konec a časová rezerva. Na kritické 

cestě leží činnosti s rezervou 0.  

Postup výpočtu: 

� nejdříve možný začátek prováděných činností je časová 

charakteristika, která udává, kdy nejdříve může  daná činnost začít. 

Činnost může začít až po dokončení všech předchozích činností.  

U první činnosti je  to 0, u ostatních činností je to maximum z nejdříve 

možných konců všech předcházejících činností; 

� nejdříve možný konec prováděných činností je časová 

charakteristika, která udává, kdy nejdříve může daná činnost skončit. 

Nejdříve možný konec je součet nejdříve možného začátku a doby 

trvání činnosti; 

� nejpozději přípustný konec je časová charakteristika, která udává, 

kdy nejpozději musí činnost skončit, aniž by došlo k časovému 

skluzu. Počítá se od zadu. U poslední činnosti je to minimální doba 
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trvání celého procesu, u ostatních činností je to nejmenší z nejpozději 

přípustných začátků následujících činností; 

� nejpozději přípustný začátek je časová charakteristika, která udává, 

kdy nejpozději musí činnost začít. Nejpozději přípustný začátek  

je rozdíl nejpozději přípustného konce a doby trvání činnosti; 

� rezerva je rozdíl mezi nejpozději přípustným začátkem, nejdříve 

možným začátek a délkou trvání činnosti.  

Umístění výpočtů v grafu je znázorněno na obrázku č. 11. 

 
Obrázek č. 11 – Obecný síťový graf 

 

 

4.1.1  Analýza procesu logistických činností v Knihovn ě města  

 Ostravy metodou CPM 

Pro analýzu procesu toku komodit a stanovení délky trvání činností  

je podkladem jedna nákupní porada a výběr cca 100 kusů komodit. 

 

Tabulka č. 1 - Logistické činnosti v procesu toku komodit v KMO pro analýzu 

metodou CPM: 

Činnost Popis činnosti Délka trvání v 
hodinách 

Předchozí 
činnost 

A Akvizice (výběr) komodit k objednání 4 - 
B Objednávka komodit 1 A 
C Dodávka komodit 72 B 

D 
Evidence faktury, početní, formální 
kontrola 0,5 B 

E Kontrola komodit s fakturou 1 C, D 
F Proplacení faktury 0,5 D 
G Katalogizace komodit  17 E, F 
H Tisk přírůstkových seznamů 0,5 G 
Ch Tisk dodacích listů 0,5 G 
I Tisk čárových kódů 1 G 

J 
Rozdělení komodit dle lokací a dodacích 
listů 2 Ch 

K Expedice komodit 8 J 

L 
Další zpracování komodit výpůjčními 
odděleními 31 I, K 
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M 
Rozdělení komodit pro umístění ve 
volném výběru a ve skladišti 1 L 

N Zařazení komodit do regálů 2 L 
P Výběr komodity čtenářem 1 M, N 
R Výpůjčka 0,5 P 

 
Síťový graf sestrojený podle předchozích údajů je na obrázku č. 12.  

 

Příklad výpočtu nejdříve možného začátku a konce a nejpozději přípustného 

začátku a konce činnosti A: 

� nejdříve možný začátek → 0 

� nejdříve možný konec: nejdříve možný začátek plus délka trvání 

činnosti A → 0 + 4 = 4  

� nejpozději přípustný konec → 4 

� nejpozději přípustný začátek: nejpozději přípustný konec mínus délka 

trvání činnosti A → 4 – 4 = 0 

Příklad výpočtu rezervy činnosti F: 

� rezerva: nejpozději přípustný konec mínus nejdříve možný začátek 

mínus délka trvání činnosti → 78 - 5,5 - 0,5 = 72 
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Ze síťového grafu je zřejmé, že celý proces zpracování komodity, od jejího 

výběru po vypůjčení čtenářem, trvá 140 hodin. Dále síťový graf ukazuje,  

že činnosti A, B, C, E, G, H, Ch, J, K, L, N, P, R mají nulovou rezervu a tvoří  

tzv. kritickou cestu, která je v grafu vyznačena červeně. Činnosti D, F, I a M, 

časovou rezervu mají. Pro potřeby analýzy činností v KMO kritická cestu 

ukazuje problémové činnosti, které na sebe bezprostředně navazují, proto 

zpoždění jakékoliv činnosti povede ke zpoždění celého logistického procesu.  

Návrh opat ření:  

� zajistit dostate čnou zastupitelnost pracovník ů, aby se zabránilo 

zpoždění mezi kritickými činnostmi,  kterými jsou - akvizice (výběr) 

komodit k objednání, objednávka komodit, dodávka komodit, kontrola 

komodit s fakturou, katalogizace komodit, tisk přírůstkových seznamů, 

tisk dodacích listů, rozdělení komodit dle lokací a dodacích listů, 

expedice komodit, další zpracování komodit výpůjčními odděleními, 

zařazení komodit do regálů, výběr komodity čtenářem a výpůjčka.  

  

4.2  Další problémové oblasti 

Protože hlavním posláním KMO je všeobecné a rovné zpřístupnění 

komodity široké veřejnosti, všech věkových kategorií a sociálních skupin, viděla 

bych proto jako další problémové místo v logistickém procesu samotného 

čtenáře. 

Jednou problémovou oblastí je špatné zacházení s komoditou, a tím 

snižování hodnoty a doby použitelnosti vytrháváním stránek, vpisováním  

do textu, potřísněním jídlem, pitím či jiné fyzické poškození, ze strany čtenáře. 

Takto poškozené komodity tvoří zhruba 5 % komodit vyřazených z důvodu 

opotřebení.   

Návrh opat ření:  

� důsledn ější kontrola komodit ze stran zam ěstnanc ů před půjčením 

komodit a po jejich vrácení. 

 

Další oblastí, která způsobuje narušování systému výpůjčky ze strany 

čtenáře je nedodržování výpůjčních podmínek. I když výpůjčka komodity 

podléhá a řídí se určitými pravidly, se kterými je každý uživatel předem 

seznámen, je určité procento čtenářů, které již úmyslně nebo neúmyslně,  
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tato pravidla nedodržuje, a tím pak celý proces výpůjčky komplikuje.  

Na čtenáři, který komoditu po vypůjčení včas nevrátí, závisí jak doba čekání 

dalšího čtenáře, který si komoditu rezervoval, tak návratnost komodity  

do knihovního fondu, a tím zapříčiněné další vynakládání lidského potenciálu 

včetně finančních prostředků při vymáhání a obnově knihovního fondu  

ze vzniklých ztrát zaviněných čtenářem. Jak vyplývá ze statistiky úbytků 

v příloze č. 5, počet ztrát způsobených čtenáři tvoří 20 % z celkových úbytků. 

V ročním porovnání s počtem kusů knihovního fondu, počtem čtenářů a počtem 

návštěv je to ztráta:  

• 1,6% komodity z celkového knihovního fondu; 

• 3,5 komodity na čtenáře během revizního cyklu; 

• jedné komodity v průběhu 6,5 dne. 

Návrh opat ření:  

� zvýšení sankcí za porušení pravidel p ůjčování. Myslím si, že výše 

sankčních poplatků (např. 5,- Kč za první upomínku do dvou týdnů  

a 40,- Kč za druhou upomínku do 4 týdnů po uplynutí řádné výpůjční 

lhůty) není pro čtenáře dostatečně motivující a než utrácet za jízdné 

kvůli úhradám poplatku, je pro něj výhodnější čekat, až si bude chtít 

vypůjčit jinou komoditu a vrátit upomínanou při této návštěvě. Při tomto 

řešení je však nezbytné i zlepšení legislativních podmínek  

pro vymáhání sankcí a komodit; 

 

� změnou formy p ůjčování.  Tato změna by spočívala v tom, že čtenář 

by měl možnost si komoditu fyzicky prohlédnout pouze v knihovně. 

Obsah příslušné komodity, kterou by si čtenář vybral k vypůjčení, by byl 

uložen třeba na přenosné médium nebo odeslán elektronicky a pomocí 

specifické aplikace, by se obsah média či elektronicky zaslaného 

souboru, dal otevřít a využít v kompatibilních počítačích popř. mobilních 

telefonech či jiných prostředcích komunikační techniky. Jsem si 

vědoma, že z mé strany je to pohled jednoduchý a zavedení tohoto 

systému by za pomocí odborníků předcházelo spousty testů, průzkumů, 

změn dosavadního systému výpůjčky a vývoj nových technologií 

v součinnosti s autorským zákonem a další související legislativou,  

ale v konečné fázi si myslím, že by určitě našel své nové uplatnění,  
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jak v úspoře lidského úsilí, finančních prostředků, místa na skladování, 

tak v neposlední řadě i spoustu spokojených zákazníků, kteří by nebyli 

odkázáni na poctivost a dodržování pravidel těch, kterým to dnes není 

vlastní.  

Z poznatků dnešní doby, v rychlosti vývoje a četnosti využití výpočetní  

a mobilní techniky vyvstává otázka, jak dlouho to může trvat,  

než by tato má úvaha mohla být zavedena do praxe. 
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5  ZÁVĚR 

Cílem analýzy vnitřních procesů Knihovny města Ostravy, které jsou 

optimalizovány již řadu let, bylo vytipování oblastí, které by mohly zefektivnit 

poskytování služeb veřejnosti a vynakládání finančních prostředků na provoz 

KMO, na obnovu, udržování a ochranu knihovního fondu, ale mohly by také 

pomoci zjednodušit práci zaměstnanců v dnešní „uspěchané“ době plné stresu. 

Cíle bylo dosaženo. 

Obrovským přínosem pro úsporu času a vynakládání lidského potenciálu 

při zpracování knihovního fondu a pro zkvalitnění poskytovaných služeb KMO  

je rychlý vývoj výpočetní techniky a informačních systémů, který umožnil 

zautomatizování celého katalogizačního procesu a postupné propojení všech 

poboček KMO v jednom automatizovaném výpůjčním protokolu, toto propojení 

bude dokončeno v letošním roce. Automatizovaný výpůjční proces umožňuje 

nahlížet do údajů o komoditě i čtenáři z kteréhokoliv počítače připojeného 

k SQL databázovému serveru KMO a výrazně přispívá k optimalizaci toků 

komodity i ochraně komodity. 

Myslím si, že analýza v kapitole 4 ukázala slabá místa v procesu toku 

komodity uvnitř KMO. Důležitým faktem je, že do chodu systému oběhu komodit 

v KMO musí být zapojen i samotný čtenář, který nese nemalý podíl na zhoršené 

kvalitě poskytovaných služeb či nákladů, které musí KMO vynakládat za jeho 

nedbalost, lhostejnost a nezodpovědnost. Tyto negativní aspekty se KMO snaží 

v mezích svých možností co nejvíce eliminovat.  

Závěrem bych navázala, na návrh opatření z podkapitoly 4.2,  

a to na možnost výpůjčky komodit elektronickou cestou a také na dnešní trend 

KMO v investování do moderních informačních a komunikačních technologií, 

dalšími náměty k zamyšlení, které mohou být, pro zlepšení efektivnosti systému 

a procesů v KMO v oblasti: 

- zavedení zasílání urgencí nevrácených komodit elektronickou poštou již při 

prvním poplatku z prodlení, a tím urychlení komunikace se čtenářem; 

- investování do nákupu bezdrátových čteček pro usnadnění práce a úsporu 

času při revizích knihovního fondu tím, že by se každá komodita nemusela 

nosit z regálu k počítači a zpět; 

- využití výpočetní techniky a nově zavedených informačních technologií 
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v ekonomické oblasti KMO pro automatizování i mzdových, ekonomických  

a účetních procesů; 

- v možnosti vzdáleného přístupu do databáze knihovního fondu KMO            

a vložení akvizičního záznamu nakoupených komodit přímo v prodejnách  

při osobním nákupu, kdy není předem známo, která komodita bude 

nakoupena a mohlo by se tak zabránit duplicitním nákupům. 
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