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1. Úvod 
 

Mezi nejdůležitější zdroje potřebné pro podnikání patří výrobní prostředky, výrobní 

síly a také nesmíme opomenout know-how. Za peníze koupíte takřka vše. Pozemky, budovy, 

zařízení, suroviny, nápad, dalo by se říct, že se dají koupit i lidé. Ale zkušenosti ukazují, 

že k dlouhodobému úspěchu nepovede „přetáhnutí“ lidí pomocí vyšších výdělků. Dlouhodobé 

úspěchy pak přináší firemní kultura, která je založena na týmovém řešení problémů. 

Nejdůležitějším a nezastupitelným zdrojem sloužící pro podnikání, který rozhoduje, 

o budoucím úspěchu jsou lidé.  

 

Prostředí, v němž se dnes podnik vyskytuje, je velmi komplikované a také složité.  

Což znamená, že kdyby jedinec v tomto prostředí působil stále sám, bylo by to těžce 

zvládnutelné, a proto je vytváření týmu nezbytné pro řešení problému a dalších úkolu 

ve společnosti. Při sestavování těchto týmu se klade důraz na jeho různorodost 

a mezioborovost. Odlišné schopnosti, znalosti a také dovednosti každého jednotlivce 

podporují inovační schopnosti celého týmu. Vytváření týmů může také snižovat riziko 

rozporu mezi cíli jednotlivců. 

 

Delší dobu může trvat cesta od zjištění existence problému až po jeho řešení. Důležité 

je uvědomit si silné stránky společnosti, tak aby s pomocí kolegů vytvořili neporazitelný tým. 

Neporazitelný není jen z hlediska jeho dokonalosti, ale hlavně schopností získávat nové 

znalosti a hodnotit své slabé stránky a uvědomovat si vlastní možnosti. Nezbytné je věnování 

se analýze současného stavu a zjišťování různých variant řešení. V žádném případě nesmíme 

zapomínat na lidi, kteří se vyskytují kolem nás, pracovní vztahy a společnou práci. Míra 

úspěchu se také vyvíjí od využití potenciálu lidí i celé skupiny. Samozřejmě taky můžete vše 

zvládnout sami, otázka je zda jste využili vše co, jste mohli, a proto je třeba využívat základní 

principy spolupráce. Spolupráce je jedním z aktuálních témat. Nikdy se jí nemůžete vyhnout, 

neobejdete se bez lidí kolem sebe, jako jsou kolegové, nadřízení, podřízení, dodavatelé či 

klienti. Existuje velké množství chytrých lidí, kteří mají představu o všech možných teoriích, 

a přesto je jim stále vedení týmu nebo týmová práce záhadou. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného textu tým a týmová práce je pro společnost velmi 

důležitá, proto jsem se rozhodla zabývat se tímto tématem i ve své bakalářské práci. Doufám, 

že prostudováním tohoto vybraného tématu zdokonalím své znalosti, které budu moct použít 

v budoucnosti v praxi. Přesněji bych se ráda zaměřila na řešení problému v rámci týmu. 

Problém se týká výše skladových zásob a způsobu doplňování.  

 

Společnost, se kterou jsem se rozhodla spolupracovat ke zpracování své bakalářské 

práce, se zabývá nýty a nýtovací technikou. V této společnosti, již tým existuje, ale ráda bych 

doplnila jeho členy o svou osobu. Jedná se o společnost malou, proto jsem si z počátku 

myslela, že toto téma nebudu moci použít, avšak jsem se mýlila. Nezáleží totiž jen na počtu 

členů v rámci týmu, důležité také je, aby se navzájem doplňovali svými dovednostmi 

a dosáhli společného cíle. 

 

Tato bakalářská práce je rozdělena do několika témat. V prvním se věnuji 

teoretickému vymezení a získání znalostí, v další bych chtěla nastínit problém, který se 

ve společnosti vyskytuje a jeho postupné analýze, v poslední části bych ráda navrhla určitá 

řešení pro společnost. 

 

Cílem této bakalářské práce tedy je sledovat, popsat a vyhodnotit práci týmu a to 

z pozice člena týmu, který se aktivně podílí na vyřešení daného problému. Doufám také, 

že vyřešení tohoto problému bude mít také určité pozitivní důsledky pro společnost. 
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2. Teoretické přístupy k týmu a týmové práci 
 

2.1. Základní charakteristiky týmu 

 

2.1.1. Pojetí týmu 

 

Jedním z nejsilněji vnímaných a prožívaných aspektů života každého člověka je jeho 

sounáležitost s určitou skupinou, ať jí rozumíme rodinu, spolupracovníky, kamarády nebo 

třeba rybáře či jiné zájmové skupiny. Vazby, postavení, uznání, které člověk získává, 

konflikty s ostatními členy skupiny i opora, které se mu dostává, jsou výraznými impulsy při 

utváření charakteru jedince a jeho schopnosti přizpůsobit se životu ve společnosti. Míru vlivu 

skupiny na jednotlivce ukázaly studie, které odhalily význam skupinové motivace na úkor 

motivace individuální.1 

Anglické slovo TEAM si můžeme vysvětlit i jako zkratku klíčových slov: 

Together – Everebody – Achieves - More 

Volně přeloženo – společně dosáhneme více. 

 

Definice týmu 

 

Týmem rozumíme nejlépe tři a více jedinců, jež jsou ve vzájemné interakci a mají 

pocit společné identity, společného vědomí – my. Všichni se snaží dosáhnout stejného cíle. 

Často dodržují nepsané normy či pravidla, podle kterých dobrovolně a z vlastní vůle pracují 

a jednají. Tým tedy tvoří tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci, vnímají 

společnou identitu, přijímají kolektivní normy a cíle, uvědomují si jeden druhého. Týmy 

většinou mají časové, finanční a materiální limity. 

 

 

                                                
1 KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce : Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků, Praha : 

Grada Publishing, a.s., 2006, 12 s., ISBN 80-24717-64-6. 
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Týmy můžeme mimo jiné dělit podle Kolajové (2006) na: 

Formální, zaměřené na dosahování cílů organizace: 

- tradiční organizační jednotky (např. katedra nebo oddělení) 

- týmy řešící problém, tzv. projektové 

- týmy top manažerů v jedné společnosti 

- ad hoc týmy 

- kroužky kvality (původ mají v Japonsku, jejich cílem je zvyšovat kvalitu práce) 

- mezinárodní týmy (nadnárodní společnosti) 

Neformální, které uspokojují vlastní potřeby členů: 

- sebeřídící týmy (nemají vedoucího) 

- rozmanitá zájmová sdružení či kluby 

Také je dělíme podle doby, na kterou vznikají: 

- na dobu určitou (úkolem je vyřešit nějaký projekt) 

- na dobu neurčitou (náplní jsou výrobní nebo servisní úkoly) 

 

Týmy mohou uspokojovat různé nároky jednotlivce, žádný ovšem nemůže uspokojit 

všechny potřeby členů tohoto týmu. Bylo by ideální, kdyby se cíle společnosti shodovali 

s uspokojováním potřeb jednotlivců. Prvním důležitým krokem k uplatnění teorie v praxi je 

správný výběr členů týmu. Když se rozhlédneme, hned vidíme rozdílný pohled společností na 

hodnoty své firemní kultury. Mezi různorodými postoji můžeme najít preferenci moci, důraz 

na pojetí rolí, vyžadování výkonu, ale také orientaci na lidi a dobré vzájemné vztahy. 

Optimální je rovnováha všech těchto hodnot. Ty jsou prováděny prostřednictvím přístupu 

vedoucích k podřízeným. Pokud je pro vedoucí nejdůležitější výkon, pak naléhají, dozírají, 

zajímá je pouze výkon a dodržování termínů. Pokud se však zaměřují na vztahy, zajímají se 

o potřeby, blahobyt a osobní růst členů svého týmu. Moderní společnosti se orientují nejen na 

moc a role, ale spíše na lidi a výkon. Ani takový přístup se ve větší míře nemusí vždy vyplatit, 

neboť náklonnost k lidem bychom měli oddělit od empatie, která je důležitou podmínkou 

úspěšné spolupráce. Silná přátelství na pracovišti mohou být mnohdy v neprospěch firmy. 
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Jaký je rozdíl mezi skupinou a týmem? 
 

Skupinám chybí především usilovná interakce, vůle k co nejvyšším výkonům 

a prožitek vzájemného překonávání těžkostí. Jedná se o předstupeň týmu nebo o tým s nižším 

stupněm zralosti. Začíná na výchozí úrovni, a kam se během vývoje nakonec dostane, závisí 

pouze na jeho vnitřní dynamice a zcela zásadně na podílu sebeřízení, který je dán organizační 

formou.  

 

2.1.2. Charakteristika týmu 

 

Tým v obecném slova smyslu chápeme jako skupinu lidí. Každý člověk vyhledává 

v průběhu svého života určité skupiny. Ideální je mít pozitivní vztah ke svému pracovnímu 

týmu, kde můžeme plně rozvinout své schopnosti. Týmy většinou tvoří pilíře dobře 

fungujících organizací. [5] 

 

Základní vlastnosti týmu podle Kolajové (2006): 

- týmy jsou ve většině organizací základní pracovní jednotkou. Spojují v sobě dovednosti, 

zkušenosti a pohledy několika lidí 

- týmová spolupráce představuje soubor hodnot, které povzbuzují jisté způsoby chování, 

například naslouchání druhým, kooperativní odezvu na názory ostatních, vyjadřování 

pochybností ve prospěch ostatních i ve prospěch plnění úkolů, pomoc potřebným členům 

uznávání zájmů a úspěchů ostatních 

- týmy jsou vytvářeny za účelem plnění významných a náročných úkolů 

- týmy podávají větší výkon než jednotlivci pracující osaměle, a to zejména tam, kde práce 

vyžaduje širší škálu dovedností, úsudků a zkušeností 

- týmy jsou pružné a reagují na měnící se události a požadavky. Umějí se přizpůsobovat 

novým informacím a úkolům rychleji, přesněji a efektivněji než ostatní 

- v úspěšných týmech jednotlivci intenzivně pracují na svém růstu a úspěchu 
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Pozitiva týmu 

- Tým víc ví – každý člen má určité dovednosti, zkušenosti, svůj způsob myšlení a vidění 

světa. Při společném řešení se dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů kombinují, problém 

je nahlížen z různých úhlů pohledu a tím se nabízejí širší možnosti řešení. Vzájemnou 

komunikací a spoluprací se zároveň rozvíjí každý člen. 

- Tým má synergický efekt – vyjádřeno nematematicky 1 + 1 = 3. 

- Výkon týmu převyšuje pouhý součet možností všech členů týmu. Týmová práce zvyšuje 

efektivnost činnosti, spojuje lidi, jež se vzájemně doplňují, obohacují a inspirují se nápady 

svých kolegů. Tak se zvýší nejen celkový výkon skupiny, ale i výkon každého člena. 

- Tým rozvíjí a podněcuje. 

- Společné hledání řešení dává větší možnost pro rozvoj kreativity, netradičních nápadů 

a také podněcuje k vyšším výkonům. Tým ví, co má vytvořit – ví cíl a snaží se hledat k němu 

cestu. To je impulsem k hledání nových způsobů práce, třeba i neobvyklých a netradičních.  

- Tým vyrovnává. 

- Kompromisy při řešení otázek a problémů vylučují krajní postoje a názory, čímž se 

ve skupině udržuje rovnováha (například se pomáhá slabším jedincům). Tým tak může být 

i pomocný v osobní krizi. 

 

Další pozitiva týmu: 

- budují se v něm vztahy mezi lidmi 

- zlepšuje se komunikace členů 

- pracovní atmosféra je tak příjemnější 

- využívá znalostí, dovedností a zkušeností všech 

- pracuje s tvořivostí a fantazií lidí 

- učí respektu a úctě k druhým 

- někdy urychlí cestu ke správnému řešení 

- snižuje u svých členů obavy z neúspěchu a zodpovědnosti 

- zvyšuje jejich sebevědomí 
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- přisuzuje jim určité postavení a role 

- poskytuje jim jisté uznání 

 

Potenciální negativa týmu 

- hrozba konfliktů 

- může potlačit individualitu 

- někteří členové nedokážou vyjít s ostatními 

- vyžaduje přizpůsobení se normám a pravidlům 

- některá krajní, neobvyklá řešení jsou potlačena, byť mohou být značným přínosem 

- nutnost společného cíle 

- spolupráce může být časově náročná 

 

2.1.3. Funkce týmu 

 
Tým má funkce formální tj. koordinace činnosti, řešení složitých úkolů, podněcování 

a rozvoj nových myšlenek a neformální (individuální), které slouží k naplnění potřeb členů. 

Lidé se spojují do týmů, aby dosáhli některého ze společných cílů. Pokud tým vytvoří 

například vedení organizace, hovoříme o týmech formálních. Cíle formálních týmů jsou 

odvozeny od cílů organizace. Některé jsou trvalé, jiné se ustavují jen za účelem vyřešení 

konkrétního úkolu a jejich charakter je dočasný. Pokud z vlastních potřeb usiluji o dosažení 

cílů, které nesouvisí s mým pracovním uplatněním, nýbrž například se zájmy a aktivitami 

v rámci mého volného času, nejčastěji přinášejí uspokojení právě týmy neformální. Vznikají 

při téměř jakékoli příležitosti. Poskytují členům více informací, vzájemnou podporu a posilují 

jejich postavení. To ovšem neznamená, že by na pracovišti, kde funguje formální tým, nemohl 

vzniknout i tým neformální. Formální tým je nositelem řady funkcí, které by měly být vždy 

v souladu s posláním, strategickými cíli a vizí organizace. [5] 

Mezi tyto funkce podle Kolajové (2006) například patří: 

- vyřešení složitého úkolu na základě vzájemně závislé činnosti členů týmu 

- vznik, podpora, rozvoj nových myšlenek a kreativního řešení 



    8 

- možnost koordinace práce různých oddělení a kooperace mezi nimi 

- hledání řešení a kritika různých alternativ 

- učí, rozvíjí a vede své členy po stránce odborné i psychologické 

Neformální (individuální) funkce týmu: 

- uspokojuje potřebu přátelství 

- rozvíjí, zvyšuje a upevňuje potřebu uznání a sebeurčení 

- poskytuje členům možnost sdílet a ověřovat si chápání sociální reality 

- omezuje úzkost jednotlivců, pocity bezmocnosti a nejistoty 

- poskytuje mechanismy pro řešení osobních mezilidských problémů 

 

2.1.4. Velikost týmů 

 

Velikost týmu významně ovlivňuje výkon i soudržnost. Ovlivňuje také nároky, které 

jsou kladeny na manažera i na jednotlivé členy. Vždy záleží na charakteru cíle, úkolu 

a činnostech, které musí tým vykonávat. V odborné literatuře se setkáme s různými názory na 

ideální počet členů týmu. Nejčastěji se uvádí pět členů, ale jak již bylo řečeno, podstatným 

faktorem je důvod, proč tým vzniká, tedy jeho cíl. Bylo by troufalé tvrdit, že pětičlenný tým 

bude vyhovovat vždy a všude. Pětičlenný tým se dá snadno řídit a jeho členové si mezi sebou 

bez potíží vybudují vztahy. Je malý na vytváření podskupin, ale dostatečně rozsáhlý pro 

rozdělení práce a vytváření nových postupů vzhledem k různým zkušenostem a znalostem 

členů. Otázkou optimálního počtu pracovníků v týmu se zabývají různé metody. 

Nejvýstižnější z nich je asi přístup H. Stieglitze (in Khelerová, 1995), jenž vytipoval sedm 

faktorů, které v tomto procesu působí. [5] 

Jsou to:  

1. stupeň podobnosti či rozdílností práce 

2. fyzická vzdálenost pracovníků 

3. složitost činnosti 

4. kvalifikace pracovníků 

5. rozsah nutné koordinace mezi členy týmu 
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6. pracnost plánování práce týmu (v jednotkách času) 

7. přítomnost pomocníků (asistentů) 

Jedná-li se o úkol náročnější, je tudíž potřeba členů v pracovní skupině větší než pět či sedm 

členů, měli bychom vědět, co je pro tyto týmy charakteristické. 

Charakteristické rysy velké skupiny podle Kolajové (2006): 

- snáze přijímá autoritu (formální) 

- respektuje direktivní styl vedení 

- zvládá administrativní problémy 

- více tolerance 

- více formálních pravidel 

- více procedur pro řešení problémů 

- více času na řešení problémů 

- vznik podskupin a prosazování jejich zájmů 

- menší osobní spokojenost jednotlivců 

- menší pozornost pro jedince 

- menší příležitost k participaci 

- náročnější komunikace 

- náročnější zapojení  

- menší produktivita 

Charakteristické rysy malé skupiny (týmu) podle Kolajové (2006): 

- lépe se řídí 

- vznik vzájemných vazeb a vztahů mezi členy 

- nevytvářejí se podskupiny 

- dostatečné rozdělení práce 

- větší možnost tvořit nové postupy 
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2.1.5. Budování týmu – činnosti vůdce 
 

Budování týmu je proces, který zlepšuje kolektivní výkon. Tento proces je součástí 

vůdcovské svaté trojice – úkolu, týmu a jednotlivce. Jedním z hlavních výsledků dobrého 

vůdcovství je dobře fungující tým.2 

 

Charakteristika dobrého vůdcovství Dopad na tým 

Umí nadchnout Členové týmu nadšeně směřují k cíli a mají 

prostředky k posouzení priorit 

Udržuje při životě hodnoty, jako např. 

poctivost 

Dodává práci prvek vzrušení a úspěchu, 

který je dosažen s lidmi, již jsou ochotni 

riskovat a vzít na sebe velké množství 

pracovních úkolů 

Vede příkladem Důslednost chápání hodnot vůdce 

Vytváří z následovníků dobré vůdce Lidé vůdci věří 

Je si dobře vědom vlastního chování a 

prostředí 

Touží po příkladu vůdce 

Má potřebné schopnosti, aby na svém postu 

obstál 

Sebevědomí při vůdcovství 

Má dobré povědomí o potřebách týmu i 

jednotlivců 

Ti, kteří byli dříve vedeni, začali sami vést 

(vůdce už není tak nepostradatelný), jsou 

koučování a podporování a jsou na ně 

delegovány úkoly 

Dává najevo důvěru Podporuje sebevědomí a výkon 

Při jednání s týmem je zástupcem 

organizace a naopak 

Lidé mají povědomí, jak přispívají k cílům, 

což zvyšuje jejich angažovanost 

Tab. 1-1: Charakteristika dobrého vůdcovství a dopad na tým podle Adaira (2005) 

 

                                                
2 ADAIR, John. Jak řídit druhé i sám sebe, Brno: Computer Press, a.s., 2005, 123s., ISBN 80-251-0784-1. 
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Výsledkem efektivního vůdcovství je podle Adaira (2005), když lidé: 

- Mají představu o cíli organizace a pracují tvrdě a efektivně 

- Věří ve své schopnosti, díky kterým plní specifické a podnětné cíle 

- Věří organizaci a jsou s ní citově spojení 

- Spolu drží v těžkých časech a situacích 

- Respektují své vedoucí a také jim důvěřují 

- Dokáží se přizpůsobit změnám ve světě 

 

2.2. Efektivita týmu 
 

2.2.1. Synergický efekt 
 

Potenciál týmu nelze jednoduše vyjádřit pouhým součtem potenciálu jednotlivých 

členů týmu. Lidé jsou zde spojeni určitými vazbami, doplňují nedostatky jednoho přednostmi 

druhého, vzájemně se obohacují svými nápady a myšlenkami, a to vše vytváří nové hodnoty. 

Výkon týmu pak převyšuje sumu možností jednotlivých členů. Hovoříme o tzv. synergickém 

efektu. [5] 

Ten můžeme vyjádřit podle Kolajové (2005) vzorcem: 

SE = VT – VSI 

Zkratky vyjadřují tyto faktory: 

SE – synergický efekt 

VT – výsledek týmu 

VSI – souhrn individuí 

 

Úspěšnost týmu tedy zvyšuje synergický efekt – zvýšení výkonností týmu jako celku proti 

součtu individuálních možností jednotlivců. Synergický efekt většinou vzniká až v sehraném 

týmu. Cesta ke zralosti není vždy jednoduchá a musí projít určitými stadii. V raných fázích 

může být efektivnost týmu dokonce nižší než souhrn výsledků jednotlivců. [5] 
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Efektivnost týmové spolupráce lze posuzovat podle tří kritérií podle Hackmana (in Kolajová 

2006): 

1. skupinová efektivita výsledku práce týmu ve srovnání se standardy stanovenými pro 

splnění úkolu 

2. skupinový vývoj doprovodných sociálních procesů, které vytvářejí nebo posilují 

připravenost členů týmu pracovat společně na daném úkolu 

3. osobní spokojenost individuálních potřeb převažující nad jejich frustrací 

 

2.2.2. Podmínky efektivity 
 

Podmínkami efektivního postoje jsou důvěra, spolupráce a soudržnost. V psychologii 

hovoříme o tzv. skupinové kohezi neboli o celkové přitažlivosti týmu pro jeho členy, ba i pro 

nečleny. Vyjádřit se dá také velikostí uspokojení společných pozitivních vazeb. 

Tato míra koheze je ovlivňována některými z následujících faktorů podle Kolajové (2006): 

- fyzická blízkost členů týmu a možnost každodenního kontaktu 

- velikost týmu – zde platí čím menší počet členů týmu, tím větší míra koheze 

- homogenita nebo heterogenita týmu (skupina se skládá z lidí vykonávajících stejnou 

profesi, či naopak spojuje pracovníky různého zaměření) 

- vyspělost a otevřenost vzájemné komunikace 

- podobné zájmy a potřeby 

- určité osobnostní rysy členů týmu 
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VÝHODY KOHEZE TÝMU NEVÝHODY KOHEZE TÝMU 

Vyšší míra spolupráce Těžší prosazování nových názorů 

Menší absence a fluktuace Odpor ke změnám v oblasti osvědčených 

pracovních postupů 

Větší odolnost vůči překážkám a tlaku okolí Určitá uzavřenost týmu vůči vnějším vlivům 

Vyspělejší komunikační dovednosti v rámci 

týmu, větší otevřenost 

Průběžné přicházející členové se hůře 

začleňují 

Nižší míra tolerance k ostatním mimo tým Náročnost při spolupráci s jiným týmem 

Tab. 1-2: Výhody a nevýhody koheze týmu podle Kolajové (2006) 
 

Určitý systém pravidel, jež si tým tvoří, nazýváme skupinové normy. Měly by 

pomáhat co nejlepšímu plnění daných úkolů a nekonfliktnímu fungování celého týmu. 

Vycházejí z hodnot a cílů, které odrážejí i etické hledisko. Můžeme hovořit o loajalitě či 

vzájemné podpoře apod. Pozitivní stanovisko k normám je odměňováno, naopak 

s nedodržováním norem jsou odvozovány sankce. Mezi nejčastější z nich můžeme zařadit 

vyloučení z týmu. 

Přesto sankce nejsou odplatou, ale mají napomáhat podle Kolajové (2006) k těmto jevům: 

- nápravě důsledků, pokud je to možné 

- zabránění recidivy 

- přijatelnému chování provinilého člena 

Vztah jednotlivých členů podle Kolajové (2006) k těmto normám je individuální a může se 

u nich vyvíjet: 

- respektují normy, aby se vyhnuli sankcím 

- přizpůsobí se, aby mohli využívat výhod, které to přináší 

- snaží se zabránit odmítnutí jinými členy 

- snaží se vyhnout pocitům viny 

- přijmou skupinové normy v souladu se svými vnitřními zásadami 
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2.2.3. Faktory omezující efektivitu týmu 
 

Negativním dopadem týmového života může být skupinové myšlení, které vyvolává 

konformitu v přístupu k problému, potlačuje opoziční názory a ve svém důsledku vede 

k chybám či špatným rozhodnutím. Další brzdou týmové efektivity může být sociální lenost, 

která vede k individuálnímu snižování úsilí a k odbývání práce. Snaha o dosažení souladu a 

o jednotu názorů vede k přijetí takového rozhodnutí, které by členové týmu v případě, že by 

se rozhodovali sami za sebe, nikdy nepřijali. Ve jménu ušlechtilých ideálů mravnosti či 

svobody přijímají neetická a nelidská rozhodnutí. Skupinové myšlení vyvolává zásadní 

potlačení kritických názorů. Podmínkou jeho vzniku je silný tlak, který vzrůstá, když členové 

týmu pracují v těsném propojení a sdílejí stejné hodnoty. Sociální lenost byla odhalena 

francouzským zemědělským inženýrem Ringelmannem, který poznal, že tři lidé, kteří táhnou 

za jeden provaz při přetahování, dosahují pouze dvou a půl násobku výkonu jednotlivce. Osm 

lidí pak dosáhlo méně než čtyřnásobku výkonu jednotlivce. [5] 

 

Podle Kolajové (2006) existuje řada důvodů sociální lenosti: 

- ostatní to odbývají, proč já bych se měl namáhat 

- ztráta osobní odpovědnosti (ztratím se v davu) 

- snížení motivace při pomyšlení na společnou odměnu (proč se snažit, když dostanou 

všichni stejně?) 

- zhoršení koordinace  - každý se zapojí v jinou dobu 

Sociální lenost se projevuje v těchto momentech. 

- úkol je vnímán jako nedůležitý nebo naopak příliš snadný 

- členové se domnívají, že jejich přínos k plnění cílů nelze rozpoznat 

- členové skupiny si myslí, že ostatní odbývají práci 

Jedním z možných preventivních řešení, jak zabránit těmto jevům v rámci týmové spolupráce 

podle Kolajové (2006), je zavést konkrétní, jasně formulovaná pravidla: 

- povinnost sdělit výhrady k navrhovaným řešením 

- nebránit se kritice 

- rozdělení do podskupin 
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- přizvat nezávislého experta 

- přidělení role „ďáblova advokáta“ (pátrá po všech negativních aspektech týmového 

rozhodnutí) 

 

Efektivní tým je tedy takový, ve kterém vedení, struktura a metody práce jsou 

adekvátní požadavkům úkolu. Svou hodnotu má oddanost cíli a potřeba spojit vhodné 

pracovníky v takovém poměru, jaký vyžaduje splnění úkolu a závislost postupů nutných ke 

splnění cíle. V efektivním týmu je význam týmu zřetelný a členové cítí, že úkol je důležitý jak 

pro ně, tak pro společnost. 

Budovat a využívat tým je vhodné podle Kolajové (2006): 

- pro řešení složitého úkolu 

- pro vznik a rozvoj nových myšlenek 

- jako prostředek koordinace (různé profese, oddělení…) 

- pro více informací a zhodnocení alternativ 

- pro učení se novému 

Pro jednotlivce je účast v týmu výhodná podle Kolajové (2006) z těchto důvodů: 

- uspokojuje potřebu přátelství, uznání, sebeurčení 

- ověřování si a sdílení určité sociální reality 

- omezuje úzkost, nejistotu a bezmocnost 

- poskytuje mechanismy pro řešení problémů 

 

2.3. Proces týmové spolupráce 
 

2.3.1. Týmová spolupráce jako proces 
 

Týmová spolupráce je proces, který má několik etap, z nichž každá nese svá rizika. 

Celý proces začíná stanovením cíle, který vychází z potřeb, motivů a vizí zadavatele – 

společnosti. Cíl by měl být vždy v souladu s firemními záměry a strategiemi. Následuje etapa 

výběru členů týmu, a to z hlediska jejich osobnostních, profesních a jiných dovedností 
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i předpokladů. Stanovuje se též správný počet členů týmu. Měli bychom také uvažovat nad 

schopností vybraných pracovníků vzájemně spolupracovat. Jakmile máme správně 

vybudovaný tým, nastává čas na tvorbu základní formy projektu. V této etapě je důležité 

využít všechny členy do této činnosti a tím jim umožnit identifikaci s cílem týmové 

spolupráce. Po této fázi je zapotřebí umožnit setkání a poznání všech členů týmu například 

teambuildingovou aktivitou. Tím se proces posouvá do etapy vytvoření základních pravidel 

a vymezení jednotlivých rolí členů týmu. Normy a pravidla nemusejí být psané, a v žádném 

případě nejsou neměnné, neboť dobře fungující tým je flexibilní a dokáže pohotově reagovat 

na nečekané podněty či aktuální potřeby nutné k řešení úkolů. Nyní nastává čas na tvoření 

harmonogramu a akčního plánu důležitých činností, na stanovení dílčích termínů pro 

jednotlivé etapy a konečného termínu pro řešení daného projektu. Výstupy z daných etap by 

měly být měřitelné a již nyní by mělo být určeno, jak je tým bude měřit. Během vývoje 

procesu týmové spolupráce nenastane jen pozitivní a příjemná atmosféra, nýbrž nastanou 

i chvíle nervozity, hádek a menšího nasazení. Mohou se také objevit pocity nedůvěry, 

konkurence a podezřívavost. Tady by měl pomoct humor, pozitivní myšlení a tvůrčí klima, 

jež má sílu udržet tým pohromadě. Pro efektivní práci je třeba využívat všech dostupných 

metod týmové spolupráce, i když týmy si většinou některé oblíbí více a ty pak používají 

častěji. Prezentace výsledků činnosti týmu, vychutnání si úspěchů, ale také poučení z toho, co 

se podcenilo či nepovedlo, je poslední etapa procesu týmové spolupráce. [5] 

 

2.3.2. Stadia spolupráce 
 

Rozvoj týmu probíhá často v určitých vývojových stadiích: od prvotní orientace přes 

konflikty, pocit soudržnosti, opojení, zklamání až po přijetí, kdy po překonání většiny 

problémů tým pracuje úspěšně a na racionálním základě. Dlouhá cesta vede k tomu, než tým 

začne efektivně spolupracovat. Nejasné rozdělení moci, úsilí o sebeprosazení, ale také hledání 

vzájemných vztahů mezi členy týmu, to vše často vede k rozporům a hádkám, jež snižují 

výkonnost a negativně ovlivňují práci skupiny. Tým se rozvíjí, směřuje ke zralosti, 

přizpůsobivosti vůči prostředí i k pocitům jistoty. 
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Podle Kreitnera a Kinickiho (in Kolajová, 2006) prochází těmito typickými stadii: 

1.  Orientace 

První etapa je charakterizována nejistotou členů týmu a obavami o jejich postavení i roli. 

Začínají se objevovat vůdcové. Bývá to počátek týmové spolupráce, vzájemného poznávání 

členů týmu v novém prostředí a v nových úkolech. V tomto stádiu se tzv. hrají rozmanité role, 

lidé vystupují v tom nejlepším světle, což ale vůbec nemusí vypovídat pravdu o tom, jaký 

jedinec skutečně je. Vytvářejí se první dojmy, vznikají sympatie a antipatie k jednotlivým 

členům týmu a teprve čas a další spolupráce ukáží, zda jsme se v odhadu a zařazení druhých 

členů nemýlili. 

2.  Konflikt a výzva 

Jedná se o období vzájemného zkoušení a prověřování. Členové zjišťují záměry vůdce 

a zkoumají vlastní role ve skupině. Formuje se struktura týmu. Objevují se drobné vzpoury, 

stížnosti i výhrady. Občas může také dojít k otevřenému projevení odporu. Nabízený prostor 

a možnosti, které nový tým měl na počátku, jsou vymezeny a je nutné přijmout vzniklé 

struktury. Najdou se jedinci, jež potřebují více času na adaptaci a v tuto chvíli mohou cítit, že 

ne vše odpovídá jejich očekáváním a představám. Právě u těchto jedinců hrozí největší 

možnost vzpoury a konfliktů. 

3.  Koheze (soudržnost) 

Dochází k přebudování mocenské struktury. Členové přijímají svou úlohu a nepsaná pravidla 

týmové spolupráce. Otázky se řeší rychlou, věcnou diskusí a také se rozvíjí týmový duch. 

Členové jsou spokojeni se svými rolemi i s přínosem, jež pro ně účast v týmu má. 

4.  Opojení 

Atmosféra je uvolněná, vládne soulad, členové jsou aktivní. Činnosti v týmu uspokojuje nejen 

profesní, ale i osobní ambice či potřeby jednotlivce. Prožívají pocity radosti, spokojenosti 

i zvýšeného sebevědomí. 

5.  Zklamání 

Končí pocit souladu, objevují se pocity promarnění potenciálu, vznikají podskupiny, výkon 

skupiny je značně negativně ovlivňován individuálními chybami. Soudržnost se snižuje, 

vzrůstá nezájem a kritické poznámky. Opět nastává zvýšené období rizika konfliktů a výměny 

názorů, jež mohou mít často charakter spíše osobní než pracovní. Tato atmosféra snižuje 

výkonnost týmu. 
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6.  Přijetí 

Předcházející období skončí v tom okamžiku, kdy se objevuje vůdce (optimista či realista). 

Často se jedná o zralou a vyrovnanou osobnost, jež podněcuje členy k novým činnostem, 

které jsou v souvislosti s daným cílem týmu. Dosavadní poznatky zvyšují schopnost pochopit 

vzájemná očekávání jednotlivých členů i týmu jako celku. 

Výsledkem uvedeného vývoje je vytvoření týmu, jež je přizpůsobivý vůči 

požadavkům dané situace. Vliv na tým má člověk se schopnostmi a zkušenostmi potřebnými 

ke správnému zvládnutí úkolu nebo aktivity. Tým odboural neefektivní prvky svého jednání, 

je zralý a schopný daný úkol vyřešit. Překonání všech etap vývoje neznamená, že již vše bude 

v pořádku. Je možné a velmi pravděpodobné, že se některá z fází objeví znovu, avšak s menší 

intenzitou. 

 

2.4. Rozhodování a řešení problémů 
 

Rozhodování patří mezi činnosti, které se dějí nepřetržitě v rámci celé společnosti. 

Proces rozhodování se uskutečňuje nejčastěji při řešení problémů. Při rozhodování vybíráme 

nejlepší možné řešení ze všech možných. Tato činnost patří mezi základní povinnosti 

manažera. Rozhodnutí, které manažer přináší, má přímý vliv na činnosti organizace. Manažer, 

je proto často nazýván jako řešitel problémů, který pomáhá odstraňovat překážky na cestě 

společnosti k lepším výsledkům. Možná i historie, kde ve státních podnicích nebylo příznivé 

klima pro řešení problémů, má za vinu, že někteří manažeři místo řešení problémů, je raději 

nevidí nebo se vymlouvají, že to není jejich problém, ať si tyto problémy vyřeší někdo jiný. 

Další velice neefektivní metodou je řešení příznaků problému a ne jeho jádra. Problém 

zůstává nevyřešen a často se opakuje s mnohem většími následky. Proto se efektivní řešení 

problémů stává nutností pro společnost, neboť společnost, která toto nedokáže, nebude 

schopna se rozvíjet.3 

 

V závislosti na charakteru problému můžeme rozdělit rozhodnutí na programovaná 

a neprogramovaná. Každé z nich vyžaduje jiný přístup při jeho vytváření. 

 
                                                
3 ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky II, Olomouc : Rubico, s.r.o., 1997, 155 s, ISBN 80-85839-19-9. 
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  Použije-li se pro řešení problému opakovatelný, běžný postup, je výsledkem 

programované rozhodnutí. V dnešní praxi dělají manažeři řadu programovaných rozhodnutí. 

K jejich dosažení by manažeři neměli vynakládat nadbytečné úsilí ani nadbytečný čas.4 

  Manažeři se mohou potkat se specifickými problémy, které se v minulosti 

nevyskytovali, nebo jsou mimořádně složité či extrémně významné. Tyto problémy vyžadují 

odlišné, a někdy i ojedinělé řešení. Výsledky řešení ojedinělých a nestrukturovaných 

problémů se nazývají neprogramovaná rozhodnutí. Realizace neprogramovaných rozhodnutí 

bývají často finančně velmi náročná a mívají strategický charakter. Pro dosažení 

neprogramovaných rozhodnutí se nejčastěji využívají obecné rozhodovací postupy, úsudek, 

intuice a tvořivost. Ačkoli manažeři neradi používají při rozhodování intuici, nemají 

k dispozici takové účinné techniky a kvantitativní metody na podporu rozhodování jako 

u rozhodování programovaného. [11] 

 

Problémy strategického charakteru spojené s určitou mírou neurčitosti se nejčastěji 

projevují v oblasti vrcholového managementu. Na nižších úrovních managementu se vytvářejí 

naopak přesně definované problémy s jednoznačnými požadavky na jejich řešení. 

 

2.4.1. Kroky řešení problému 
 

Definování problému 

 

Definování problému tvoří základ celého procesu řešení problémů. Často bývají 

formulace problémů široké a všeobecné, že se prakticky nedají řešit. Nejprve je důležité 

stanovit si širší problémovou oblast, z té se pak vybere problém k řešení. Důležité také je, aby 

se tým, který tento problém bude řešit, se shodl na tom, co od výsledného řešení očekává. 

Existuje několik indikátorů, pomocí kterých zjistím výskyt problémů ve společnosti [9]: 

1) Odchylka od dřívější výkonnosti 

2) Odchylka od plánu 

3) Vnější kritika 

 

                                                
4  https://akela.mendelu.cz/~loucka/studium/9sem/SZZ/management/Man02.doc - staženo 15.2.2009 
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Analýza problému 

 

Abychom se vyhnuli řešení pouze příznaků a dostali se k jádru problému, vytvoříme 

analýzu problému například pomocí diagramu příčin a důsledků, Paterova principu nebo 

šestero dobrých sluhů. Diagram příčin a důsledků známý pod názvem Ishikawův graf slouží 

k oddělení příčiny od důsledků. V prvé řadě je důsledek problému zapsán na pravou stranu 

grafu. Na levou stranu jsou pak jako hlavní žebra zapsány problémové oblasti. Mezi tyto 

oblasti často patří lidé, metody práce, materiály, prostředí, vybavení, měření, postupy, 

strategie. K těmto oblastem jsou potom postupně zapisovány příčiny. Příčiny, které stojí za 

většinou důsledků odhalíme pomocí Paretova principu nebo-li pravidlo 80/20 díky, kterému 

sestrojíme Paterův graf. Nejprve všechny získané údaje seřadíme v sestupném pořadí podle 

jejich předností. Na ose x uvedeme příčiny a na ose y uvedeme procentuální vyjádření, kdy 

součet proměnných bude roven 100 %.  V metodě Šestera dobrých sluhů se zabýváme 

otázkami Co? Kdo? Kdy? Kde? Jak? Proč? Poté probíráme jednotlivé otázky například 

pomocí brainstormingu. 

 

Produkce alternativ 

 

Jakmile máme problém definován, začínáme hledat všechny možné alternativy jeho 

řešení. K tomuto potřebujeme nashromáždit všechny dostupné informace, týkající se dané 

problematiky. Většinou platí, že čím víc máme alternativ řešení, tím rychleji je dosaženo 

konečného rozhodnutí. Často mají manažeři málo času na produkci různých alternativ. 5 

 

Hodnocení a výběr 

 

V této fázi rozhodovacího procesu dochází k vzájemnému porovnávání jednotlivých 

navržených alternativ a k jejich vyhodnocení. Důležité je objevit nejlepší variantu, která 

přinese nejlepší výsledky a bude maximálně eliminovat nepříznivé důsledky. Můžeme také 

                                                
5 www.sosunicov.cz/koudelka/MAM_4h.doc staženo 15.2.2009 

 



    21 

použít další hodnotící kritéria jako např. minimalizaci nákladů, dosažení většího uspokojení 

zákazníka a další. 

Při hodnocení alternativ přicházejí v úvahu tři následující situace [13]: 

- určitosti – rozhodovatel má k dispozici veškeré znalosti o možných důsledcích volby 

jednotlivých alternativ 

- rizika – rozhodovatel má k dispozici pravděpodobné odhady vzniku možných důsledků 

volby jednotlivých alternativ 

- neurčitosti – rozhodovatel nemá žádné informace o tom, s jakou pravděpodobností mohou 

nastat možné důsledky volby jednotlivých alternativ. 

Každá alternativa většinou cíle ovlivňuje pozitivně i negativně. Jestliže je dosaženo u 

jednoho cíle optimálního výsledku, u druhého cíle s největší pravděpodobností nebude 

dosaženo nejlepšího možného výsledku. Proto musíme vzít v úvahu, jaké jsou naše priority 

a počítat s tím, že lze optimálně uspokojit většinou pouze jeden cíl řešení daného problému. 

 

Implementace rozhodnutí 

 

Proces rozhodování není určitě ukončen výběrem alternativy, neboť rozhodnutí se 

neuskuteční sama. Je nutné každé rozhodnutí efektivně implementovat. Při implementaci je 

třeba řešit otázky typu, co přesně se bude dělat, kdo to udělá, kde se to bude dělat atd. 

 

Sledování a vyhodnocení 

 

Efektivní management vyžaduje provádění pravidelného vyhodnocování dosažených 

výsledků. Pokud je rozdíl mezi skutečným výsledkem a plánovanými hodnotami (cíli) 

výrazný, pak je potřeba učinit korekční opatření. Měli bychom se zamyslet nad změnou 

alternativy řešení, nad jiným způsobem implementace nebo nad tím, zda je cíl řešení 

problému vůbec reálný. 
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3. Charakteristika vybraného týmu 
 

3.1. Popis vybrané společnosti 
 

SARIV-Němčík s.r.o. je česko-italská obchodní společnost, která byla založena v roce 

1996. Zabývá se dovozem a distribucí spojovacího materiálu v České republice 

a prostřednictvím dceřiných společností také na Slovensku a v Polsku. Každoročně, po celou 

dobu historie, dosahuje společnost zisku a nárůstu prodeje. Nosným sortimentem jsou nýty 

a nýtovací technika. Jako spoluvlastník společnosti Sariv automotive s.r.o. se podílí na výrobě 

spojovacího materiálu. Sídlo společnosti se nachází v Třanovicích. 

 

3.2. Organizační struktura 
 

Základní vztahy řízení uvnitř společnosti jsou dané zaměřením společnosti, 

podnikatelskými aktivitami, právní subjektivitou společnosti a nadřízeností a podřízeností 

vyplývají z organizačního schématu společnosti. 

 

 

Obr. 2-1: Organizační struktura 
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Rozdělení kompetencí: 

Jednatel zastupuje společnost ve vnějších vztazích. 

Ředitel společnosti: 

- řídí společnost, přičemž je zodpovědný za její hospodářské výsledky,  

- zpracovává koncepci dlouhodobého rozvoje společnosti, vytváří potřebné zdroje pro její 

realizaci a zabezpečuje její uskutečňování,   

- vykonává zaměstnavatelská práva a rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech 

zaměstnanců společnosti, v rozsahu daném vnitřními předpisy vydanými  společností, 

- zabezpečuje běžné řízení společnosti, 

- zabezpečuje řízení systému managementu jakosti, 

- vykonává působnost, která je nutná ke splnění úkolů, vyplývajících z obecně platných 

právních předpisů, ze společenské smlouvy společnosti a z tohoto organizačního řádu. 

V kompetenci vedoucího kanceláře je administrativa, korespondence, fakturace a písemné 

odbavování zakázek. 

Vedoucí skladu zabezpečuje správný chod skladu, příjem, výdej a skladování zboží. 

Vedoucí prodejce zodpovídá za marketingovou činnost, vypracovávání nabídek 

a přezkoumávání poptávek, získávání nových obchodních partnerů, udržování dobrých vztahů 

se zákazníky, zajišťování účasti na veletrzích. 

Vedoucí nákupu zabezpečuje nákup a dovoz zboží. 

 

3.3. Tým ve společnosti 
 

Členové týmu, kteří se pravidelně setkávají na poradách, jsou vedoucí kanceláře, 

vedoucí skladu, vedoucí prodeje, vedoucí nákupu a v neposlední řadě také ředitel společnosti.  
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Společně řeší základní otázky na pravidelných schůzích, které se týkají třech oblastí: 

1. provozní – popsány ve směrnicích jen se upřesňují, jejich konkrétní forma např. termíny 

rozvozu, dovoz zboží, zajištění vykládky, náhrada zaměstnanců, kteří nejsou přítomni na 

pracovišti – v průběhu dovolené či školení 

2. mimořádné – reklamace, změna požadavků zákazníka při vyhotovení výrobku, postupy 

vyplývající z uzavření smluv. Z této oblasti mohu uvést praktický příklad, který se řešil na 

schůzi, které jsem se sama účastnila – nový odběratel Cadence inovation, provádí zcela jiný 

způsob fakturace, s kterým se společnost doposud nesetkala – samofakturace. Cadence 

inovation vystaví fakturu pod jménem i pod číslem společnosti Sariv-Němčík a ta si ji 

následně zavede do svého systému. Je to způsob, který se nepoužíval a je nutné o tom 

informovat a všechny s tímto seznámit 

3. systémové – změna zavedeného pracovního postupu, organizační změny 

 

Jednotliví členové tohoto týmu předkládají návrhy, o čem se bude jednat na těchto 

pravidelných poradách. Návrhů existuje nespočet. Uvedu příklady jen těch základních, které 

jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích. 

 

Vedoucí kanceláře může navrhovat nové způsoby fakturace. Vedoucí skladu navrhuje 

řešení nového uspořádání skladu či úplné přemístění skladu. Vedoucí prodeje předkládá 

návrhy na nový způsob reklam, sleduje konání nejrůznějších výstav a řešení přínosu účasti na 

těchto výstavách. Vedoucí nákupu vytváří návrhy na řešení otázky nákupu. 
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4. Týmové řešení problému velikosti zásob 
 

4.1. Definování problému 
 

K sběru dat pro svou bakalářskou práci jsem použila dokumentaci společnosti Sariv-

Němčík, s.r.o. Vybrala jsem si údaje zisk, obrat a hodnotu zásob. 

 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

zisk před zdaněním 1 987 2 397 3 258 2 784 3 211 3 400 5 754 8 400  

obrat 27 318 28 842 34 576 35 711 36 811 45 353 55 070 61 174 

zásoby 5 877 6 657 7 514 7 634 8 003 10 163 12 340 14 228 

Tab. 3-1: Ekonomické ukazatele v jednotlivých letech v tis. Kč 

Z těchto hodnot jsem si pro potřeby dalších výpočtů dopočetla průměrnou nákupní 

měsíční hodnotu zboží a podíl zásob na obratu. Průměrná nákupní měsíční hodnota zboží 

vyjadřuje průměrný měsíční prodej v nákupních hodnotách, což znamená, že zde není 

započítáváno zboží, které se nakoupilo, uskladnilo a doposud neprodalo a koeficientu 0,75, 

který vyjadřuje obchodní marži. Skutečná marže je 0,84, ale pro potřeby vyhodnocení jsme 

použili 0,75, aby vznikla určitá rezerva. Z podílu stavu zásob k průměrné nákupní hodnotě 

prodaného zboží vyplynulo, že zásoby vydrží zhruba na čtyři a půl měsíce.  

 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

zisk před zdaněním 1 987 2 397 3 258 2 784 3 211 3 400 5 754  8 400 

obrat 27 318 28 842 34 576 35 711 36 811 45 353 55 070 64 174 

prům. nákupní 
měsíční hodnota zboží 1 301 1 373 1 646 1 701 1 808 2 256 2 770 2 913 

zásoby 5 877 6 657 7 514 7 634 8 003 10 163 12 340 14 228 

podíl zásob na obratu 4,52 4,85 4,56 4,49 4,43 4,50 4,45 4,88 

Tab. 3-2: Ekonomické ukazatele v jednotlivých letech v tis. Kč 

 

Společnost dováží zboží ze zemí EU i Dálného východu a to v poměru 85, 2 % z EU 

a 14,8 % z Dálného východu. 
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Graf 3-1: Poměr prodeje 

V roce 2008 tento nákup byl v hodnotě 36 225 000. 
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Analýzou dodávek, bylo zjištěno, že doba termínu dodání od objednání nepřekročí tři 

týdny z EU a tři měsíce z Dálného Východu. Navíc jsme si zvolili rezervu pro EU dva týdny 

a pro Dálný východ dva měsíce. 

Průměrná nákupní měsíční hodnota zboží v roce 2008 činí 2 913 000. 
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Z čehož vyplývá, že potřeba skladových zásob na pět týdnů je 3 102 500 pro EU a pro 

Dálný východ 2 155 000 na pět měsíců. Celková potřeba skladových zásob je tedy 5 257 500,  

rezervu si stanovíme ve výši 1 742 500. Celková skladová zásoba by stačila ve výši 7 miliónů 

korun, ovšem skutečnost je jiná. Zásoby v roce 2008 činily přes 14 miliónů korun. Tato 

zásoba je vysoce neefektivní, neboť je téměř v dvojnásobné výši. Je nutné zásadně řešit tuto 

situaci. 
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Problém, který existuje delší dobu, bude řešit, již existující tým ve společnosti, který 

tvoří vedoucí kanceláře, vedoucí skladu, vedoucí prodeje a vedoucí nákupu. 

 

4.2. Analýza problému 
 

Na následujících případech bych ráda ukázala, jak společnost objednávala jednotlivé 
položky. 

 

Trhací nýt 4 x 30 byl objednán v roce 2007 dvakrát v množství 4 000 ks a dodnes se 

toto množství neprodalo. 

 

Jak vidíme na následujícím grafu nýt 4 x 10 byl objednáván pokaždé v jiném množství. 

Minimum stavu zásob bylo 164 400 kusů, maximum činilo 645 240 kusů. Hodnoty jsou 

zaznamenávány vždy před objednáním a po příchodu objednávky. 
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Graf 3-2: Pohyb zásob nýtu 4 x 10 

 

Na dalším grafu bych ráda ukázala, jak by tento nýt měl být objednáván. Jak jsem již 

výše uvedla zásoby musí vystačit na pět týdnů i s rezervou, kterou jsme si určili na dva týdny, 

což u tohoto nýtu je 150 000 kusů. Proto jsme stanovili minimum na 150 000 kusů 

a maximum na 270 000 kusů. Protože objednávané množství musí být minimálně 120 000 

kusů. Přerušované spojnice naznačují, jak pohyb zásob může vypadat ve skutečnosti. 
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Minimum by mohlo dosáhnout 75 000 kusů, za předpokladu, že se prodá 50 % množství 

zásob v době mezi objednáním a dodáním zboží. 
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Graf 3-3: Jaký by měl být pohyb zásob nýtu 4 x 10 

Rozdíl mezi tím, jak se zásoby vyvíjí a jak by se měly vyvíjet je opravdu velký. 

Zatímco maximum stavu zásob činilo 645 240 kusů, mohlo by toto maximum být pouze 

270 000, což je obrovský rozdíl. 

 

Kdybychom si toto množství převedli na peníze, kdy tisícovku těchto nýtů pořídíme za 

192 Kč, tak množství těchto nýtů na skladě bylo v hodnotě 132 886 Kč, přitom by stačilo, 

kdyby bylo maximálně v hodnotě 51 840 Kč. Tento rozdíl činí 81 046 Kč, což určitě není 

malá částka, navíc se nejedná jen o jediný takový případ. Tuto situaci vám názorně přiblíží 

následující graf. 
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Graf 3-4: Výše zásob v Kč nýtu 4 x 10 

 

Dále bych ráda uvedla nýt 4 x 8, který je názorným příkladem, jak se zásoby měnily 

v různých obdobích. Dosahují neskutečně vysokého stavu, maximum činí 223 500, ale také 

velice nízkého stavu, kdy minimum je 5 500. Velký rozdíl mezi minimem a maximem 

dokazuje, že zásoby jsou opravdu vysoce neefektivní. 
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Graf 3-5: Pohyb zásob nýtu 4 x 8 

 



    30 

Další graf opět ukazuje, jak by nýt 4 x 8 měl být objednáván. Jak bylo zjištěno, zásoby 

by se pohybovaly mezi 35 000 kusů a maximálním stavem 71 000, neboť minimální množství 

objednávky u tohoto nýtu je 36 000. Avšak jestliže bychom opět předpokládali, že v období 

než dorazí dodávka, prodáme 50 % zásob, minimální stav může činit 17 500 a maximum 

53 500. 
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Graf 3-6: Jaký by měl být pohyb zásob nýtu 4 x 8 

 

Opět vidíme velký rozdíl mezi maximálními hodnotami, kdy maximální zásoby byly 

223 500, nutných je pouze 71 000 kusů. U tohoto nýtu je podceněná také minimální zásoba, 

která by měla být 35 000, a skutečně tato hodnota činila i 5 500 kusů. Opět si toto množství 

převedeme na koruny, tisícovka těchto nýtu stojí 155 Kč. Maximum tedy činilo 34 643 Kč, 

přitom by stačily v hodnotě 11 005 Kč. Tento rozdíl činí 23 638 Kč. Tuto situaci opět 

zobrazím na dalším grafu. 
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Graf 3-7: Výše zásob v Kč nýtu 4 x 8 

 

Uvedla jsem příklady dvou nýtů, ale určitě z těchto případů lze jasně vidět, že velikost 

zásob je opravdu vysoká. 104 684 Kč, to je hodnota, kterou by společnost ušetřila, kdyby 

objednávala na základě určitého systému.  

 

4.3. Analýza příčin 
 

K analýze příčin jsem použila diagram příčin a následků neboli Ishikawův diagram. 

Používá se jako analytický nástroj pro hledání příčin určitého problému a nalezení vztahu 

mezi následkem, v mém případě neefektivních zásob, a všemi příčinami, které tento důsledek 

způsobili. Konstrukce diagramu vychází z určitých pravidel. Následek rozhodovacího 

problému je umístěn na pravé straně diagramu. Vytipované skupiny příčin jsou umístěny 

v závislosti na důležitosti každé z nich vůči následku, čím je skupina důležitější, tím blíže je 

k následku. Příčiny v rámci skupiny opět nejsou umístěny náhodně, opět se vychází z jejich 

důležitosti ve vztahu k následku, čím je určitá příčina více ovlivňuje daný problém, tím je 

umístěna blíže k horizontální lince diagramu. 
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Obr. 3-1: Ishikawův diagram 

 
Z diagramu vyplývá, že největší vliv na neefektivní zásoby má nevyužívání 

dostupného softwaru a nejméně důležitá jsou stanovené objednací termíny.  

 

4.4. Stanovení cíle 
 

Prvním základním cílem, který si tým stanovil, je změna objednávkového systému, 

aby nedocházelo k vytváření nadzásob. Stávající systém objednávání přináší několik důvodu, 

proč by měl být změněn. Jeden z prvních důvodů je pracnost a časová náročnost. 

Vyhodnocení potřeby objednávek zabere celý den někdy i více. Nákupčí musí vyhodnocovat 

položku po položce na základě prodeje za určité období např. měsíc. Srovnává, kolik bylo 

prodáno a kolik je zásob na skladu. Poté z tohoto vyhodnotí, kolik je potřeba objednat. 

Nákupčí, ale nezohledňuje mimořádný prodej, který už se nikdy neopakoval. Objednává také 

na základě své zkušenosti, z čehož vyplývá další nevýhoda – špatná zastupitelnost. Člověk, 

který s tímto objednáváním nemá žádnou zkušenost, se bude v tomto systému špatně 
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orientovat. Navíc objednávání je prováděno nepravidelně. Splnění tohoto cíle nebude nijak 

jednoduché, je třeba rozdělit si jednotlivé úlohy v rámci týmu. 

 

Nejlepším řešením, které se nabízí, je objednávání pomocí softwaru.  Společnost 

Sariv-Němčík tento systém dávno vlastní a využívá, avšak jej nikdy nepoužívala pro systém 

objednávek, a proto je načase tento systém využívat naplno.  

 

4.5. Implementace rozhodnutí 
 

Problém, který nastal, bude řešit, již existující tým ve společnosti, který tvoří vedoucí 

kanceláře, vedoucí skladu, vedoucí prodeje a vedoucí nákupu. Navíc v tomto týmu budu mít 

svou úlohu také já, jako externí poradce. Základem řešení problému spočívá v rozdělení úloh 

v rámci týmu. Toto rozdělení úloh vyjadřuje následující obrázek. 

 
Obr. 3-2: Proces implementace rozhodnutí 
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Na základě vzniku velkých skladových zásob vzniká požadavek na řešení tohoto 

problému. Vedoucí nákupu vypracovává metodiku a přitom spolupracuje s vedoucím skladu 

a s vedoucím kanceláře. V rámci této spolupráce existuje zpětná vazba. Vedoucí nákupu tuto 

metodiku připravuje a vedoucí skladu společně s vedoucím kanceláře tuto metodiku 

konzultují a upravují ji. Vedoucí skladu se vyjadřuje např. k frekvenci dovozů a vedoucí 

kanceláře konzultuje možnosti programu nebo řešení operativních záležitostí. 

 

Je vytvořena metodika a následuje činnost vedoucího kanceláře, který tuto metodiku 

doplní daty, které zahrnují stanovení minimálních stavů a objednávaného množství. K tomuto 

se vyjadřují vedoucí skladu a vedoucí prodeje. Vedoucí prodeje zohledňuje požadavky 

zákazníků, vedoucí skladu hodnotí např. skladové pozice, existují totiž nýty, které se dodávají 

pouze v krabicích nebo paletách, proto se musí objednávat takové množství, aby se toto 

množství vlezlo na police, jedná-li se o krabice, jedná-li se o palety tak, aby se tyto palety 

umístili do prostoru skladu.  

 

Hotový systém pak sleduje externí pracovník, který hodnotí tento systém 

z ekonomického hlediska. Výstupem pak je hotový systém a ekonomické zhodnocení.  

 

Vedoucí kanceláře také zajistí přechod ze stávajícího systému na nový objednávkový 

systém pomocí softwaru. Stanovíme si určitou dobu, za kterou by toto mělo být splněno. 

Přechod bude postupný podle důležitosti dodavatelů. Týden, by měl stačit pro nastavení 

nového objednávání u dodavatele Sariv, do dalších dvou týdnů by měli začít fungovat ostatní 

firmy na tomto objednávání. 

 

Než tento systém bude realizován, vyžaduje si tento problém okamžitá opatření. 

Jedním z těchto opatření bude na tři týdny pozastavit všechny nákupy, realizovat se budou 

pouze operativní nákupy chybějících výrobků. Vzhledem k nadhodnocení skladu není tato 

doba riziková, že by firma přišla o tržby. Během těchto třech týdnů by měl být zajištěn 

přechod na nový systém. 
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5. Návrhy a doporučení pro tým 
 

Pro rok 2009 tým navrhnul následující snížení zásob oproti roku 2008. V prvním 

čtvrtletí o osm procent, v dalším o dalších osm procent a ve třetím a ve čtvrtém o čtyři 

procenta.  

 
datum 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 

zásoby 2008 13 599 14 860 15 059 14 228 

snížení 8% 8% 4% 4% 

zásoby 2009 13 090 12 043 11 561 11 098 

Tab. 4-1: Předpokládané snížení zásob v roce 2009 
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Graf 4-1: Předpokládané snížení zásob 
 

 

Mohlo to být samozřejmě i více, ale tým si stanovuje raději splnitelné a reálné cíle. To, 

že všechny položky budou rovnoměrně klesat, z toho nelze vycházet, protože sortiment 

výrobků se mění a také se mění požadavky odběratelů. Například zákazník přejde 

z hliníkových nýtů na ocelové stejného rozměru a rázem vznikne větší zásoba hliníkových 

nýtů a hliníkové nýty se musí začít pomalu rozprodávat. Proto se v tomto systému nedá 

počítat s jednotlivými položkami, neboť systém se stále mění jednak operativně a také po 

vyhodnocování každého čtvrtletí. Je třeba také neustále vztahovat objem skladových zásob 

k objemu prodeje. Hodnota, kterou jsem vypočetla v kapitole definovaní problémů, činí 
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7 miliónů, tato zásoba by dostatečně stačila, avšak toto nelze splnit hned. Tým si tento stav 

zásob klade za cíl do roku 2010. 

 

Tím, že se začne objednávat na základě programu, není problém zcela vyřešen 

a zajištěno, že již nebude docházet k neefektivním zásobám. Tým navrhl tříměsíční kontroly 

prodeje. Pokud kontrola zjistí, že prodej klesl, na poradě se začne projednávat, zda se změní 

nastavené limity. Toto rozhodnutí bude provádět ředitel společnosti. Ředitel společnosti také 

navrhl, aby limity nebrali zatím ohledy na ekonomickou krizi, neboť se očekává vzrůst 

prodeje. Odůvodnění je jasné, krize může přinést i určitou selekci na trhu, kdy některé 

společnosti zkrachují. Od odběratelů mohou nastat tlaky a nesplní-li společnost jejich 

požadavky, samozřejmě o tyto potenciální zákazníky přijde, neboť nebude schopna jejich 

objednávku splnit. Kdybychom ale jejich nabídky byly schopni splnit a konkurence by nebyla 

tak veliká, může to přinést větší zisk, neboť bychom zvýšili ceny. Kromě této kontroly se 

bude také stále provádět analýza efektivity systému. 
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6. Závěr 
 

Jedním z úkolů v bakalářské práci bylo popsat a zhodnotit existenci problému 

nadzásob pomocí týmové práce. K analýze tohoto problému jsem použila data společnosti 

Sariv-Němčík. Z těchto dat jsem využila ekonomické ukazatele jako zisk, obrat a také stav 

zásob v letech 2001 – 2008. Tyto data jsem také využila k dalším propočtům.  

 

V hlubší analýze se objevil zcela zásadní problém a to velice vysoké zásoby, které 

jsou zcela zbytečné. Zaměřila jsem se na několik nýtů, v mé práci jsem uvedla pouze dva, ale 

to stačilo k pochopení, že zboží se objednávalo velice nepravidelně a pokaždé zcela jiné 

množství. Nastínila jsem také, jak by toto objednávání mělo vypadat v budoucnosti, z čehož 

také vyplynuly úspory peněz u jednotlivých nýtů. Rozhodla jsem se zjistit také příčiny tohoto 

problému formou Ishikawova diagramu. Z diagramu vyplynulo, že největší vliv má doposud 

nevyužívaný software.  

 

Tento problém se rozhodl řešit již existující tým, který jsem obohatila svou osobou 

jako externí poradce. Tým si jako svůj hlavní cíl zvolil změnu objednávkového systému tou 

nejlepší variantou, která se nabízela a to začít využívat dostupný software. Rozdělili se úlohy 

v rámci týmů a spolupráce jednotlivých členů tohoto týmů vede k realizaci objednávek 

pomocí softwaru. 

 

Z této týmové práce vychází několik přínosů pro společnost, hlavním přínosem 

z mého hlediska jsou úspory. K jedné z nejdůležitějších úspor bych zařadila ušetřené investice 

do nadbytečných zásob. Ráda bych uvedla, že tyto úspory nejsou nějak malé, kdybychom se 

přesunuli do roku 2010, tato změna v zásobách bude 7 miliónů korun, za tyto peníze může 

společnost například rozšířit svůj sortiment. Další přínos vidím v náhradě lidské složky 

technickou složkou, z čehož vyplývá úspora času pracovníka, tuto dobu může samozřejmě 

využít pro jinou práci a také v ušetřených nákladech na dopravu tím, že se objednávání stalo 

pravidelnou záležitostí. Přínosem pro společnost je také zavedení pravidelných tříměsíčních 

kontrol, aby se stále zjišťovalo, zda jsou zásoby v optimálním množství. Proto hodnotím tým 

a týmovou práci jako velice užitečnou a potřebnou pro společnost. Řešení tohoto problému 
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nebylo jednoduché, ale členové týmu ukázali, že dokáží spolupracovat mezi sebou a tvrdě 

pracovat, aby dokázali rychlé a správné řešení tohoto problému. 

Věřím, že společnost tuto práci velmi ocenila, neboť z ní vycházejí jednoznačné 

přínosy nejen ve formě peněžní. Mě tato práce velmi obohatila zkušenostmi pro mou budoucí 

praxi. 
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