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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením papírového 

obalu v průmyslovém balení.  Pro vyhodnocení byla zvolena metodika hodnotové analýzy. 

Diplomová práce vychází z dosavadních praktických poznatků a zkušeností pracovníků na 

pozicích, které se zabývají obalovým hospodářstvím (Packaging/ Process Engineer, 

Packaging specialist, Logistic manager). 

V první části jsou stanoveny cíle práce a hypotézy. Dále navazují teoretická 

východiska a je popsána použitá metodika výzkumu. Následně je začleněna hodnota pro 

zákazníka a hodnotová analýza. 

V další části se jako první prvek analyzuje skupina obalu PAP+PAP. Poté 

přecházím k analýze druhé skupiny obalu PAP+PUR. Jako poslední krok je provedeno 

celkové porovnání nákladů jednotlivých skupin obalů.  

Na závěr jsou návrhy a doporučení při volbě a použití různých typů obalů 

v průmyslovém balení. V posledním kroku se zabývám otázkami vedoucími ke snižování 

nákladů. 

Klíčová slova: Procesní management, Procesní analýza, Hodnotový management, 

Hodnotová analýza, Hodnota pro zákazníka, papírový obal. 

 

 

 



SUMMARY 

The submitted thesis deals with the economic valuation of paper package in 

industrial packaging. The value analysis methodology was selected to make the 

assessment. The thesis is based on up-to-date practical knowledge and experience of 

employees working in the positions dealing with packaging economy (Packaging/ Process 

Engineer, Packaging specialist, Logistic manager). 

The part one defines the objectives of the thesis and hypotheses. The theoretical solutions 

and description of the research methodology applied follow. Subsequently, the customer 

value and value analysis are included. 

In the next part, the PAP+PAP package group is analyzed as the first element. Next, I pass 

over to the analysis of the second group – the PAP+PUR package. The last step is the 

overall comparison of costs of individual package groups.   

In conclusion, I give certain suggestions and recommendations for the selection and use of 

various package kinds in industrial packaging. In the last part, I deal with the issues 

leading to cost reduction.  

Keywords: Process management, Process analysis, Value management, Value 

analysis, Customer Value, Paper container. 
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PAP - papír (vlnitá lepenka) 

PAP+PAP - papír + papír 

PAP+PUR - papír + polyuretan 

tab. - tabulka 

tzn.  - to znamená 

  SEZNAM POUŢITÝCH CIZOJAZYČNÝCH ZKRATEK 

EPP - extrudovaný polypropylen 

KAM - Key Account Manager 

KCZ - KOITO CZECH, s.r.o. 

OEM - Original Equipment Manufacturer 

PP - polypropylen 

PUR - polyuretan 
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce vychází z praktické zkušenosti manažera pro klíčové 

zákazníky – Key Account Manager (KAM) v obalovém průmyslu. V této profesi je 

zapotřebí být odborníkem pro technickou podporu a prodej obalů z hladké a vlnité lepenky. 

A s tím související výrobky v podobě průmyslových obalů. 

Záměrem práce bylo vytipování specifického druhu obalu určeného pro 

automobilový trh. Jako zkoumaný prvek byl použit transportní obal z vlnité lepenky. Tento 

obal se skládá ze dvou částí, z nichž první část je tvořena vnějším obalem v podobě 

klopové krabice a vnitřní fixací. 

Cílem práce je ekonomické zhodnocení papírového obalů v  aplikaci na konkrétní 

podnikatelský subjekt, společnost KOITO CZECH s.r.o. 

Podstatou diplomové práce je vytvoření analýzy papírových obalů, která poslouží 

jako manuál pro střední a nižší management podnikatelských subjektů. Práce je cílena na 

společnost KOITO CZECH s.r.o., která mi poskytla zázemí a základní informace pro 

aplikaci veškerých poznatků k porovnání výhod a nevýhod a ekonomického zhodnocení. 

Práce vychází z dosavadních odborných a praktických zkušeností v běžném provozu. 

Pro ekonomické zhodnocení papírového obalu, zjištění výhod a nevýhod byla 

zvolena alternativa v podobě nové obalové technologie. Ta kombinuje vnější transportní 

obal z vlnité lepenky a vnitřní fixaci z expanzní PUR pěny.  

 Postup vyhotovení podkladů, zpracování dat a stanovení výhodnosti konkrétního 

typu obalu může být použit ve kterémkoliv jiném podnikatelském subjektu nebo na jiných 

typech obalů.  
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1.1 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavní otázkou diplomové práce (DP) je vyhodnocení výhod a nevýhod 

papírového obalu, vyčíslení nákladovosti při používání rozdílných typů obalů.  

Ověření stanovené hypotézy a porovnání se současným stavem. Po výsledcích 

šetření následují doporučení a návrhy pro volbu obalu nebo obalové technologie. 

1) Ekonomické zhodnocení papírového obalu. 

- Porovnání nákladů papírových obalů a obalů z expanzní PUR pěny. 

2) Vstup nového partnera, společnosti SEALED AIR s.r.o.
1
(SA), na trh a použití 

nové obalové technologie – expanzní PUR pěna INSTAPACK.
2
 

- Změna přístupu volby obalu z důvodů možnosti nových technologií, 

kombinující výhody papírových a plastových obalů. 

3) Racionalizace nákladů spojených s výrobou obalů a použitím obalů. 

- Změna filozofie používání papírových obalů s možnostmi používání 

nových moderních technologií. Snaha o snížení jednotlivých nákladů na 

střediska. 

 

V sektoru automobilového průmyslu se používá několik základních typů obalů při 

balení součástek nebo dílů pro montáž automobilů. Jako příklad byl vybrán přední výrobce 

automobilových světel, společnost KOITO CZECH s.r.o.
 3

(KCZ) 

Společnost KCZ používá několik typů obalů. Jako základní rozdělení poslouží 

čelení obalů pro OEM
4
 produkty a SPARE produkty. 

Papírové obaly se používají pro balení SPARE
5
  produktů. Pro balení OEM 

produktů jsou výhradně používány obaly z PP nebo EPP. Tato skupina obalů ovšem není 

hodnocena. Zaměření je pouze na papírové obaly, čili obaly pro balení SPARE produktů 

                                                      
1 Sealed Air je světový výrobce materiálů a systémů pro ochranu a balení v průmyslových a spotřebitelských trzích. 
2 Instapak® - (obchodní název společnosti Sealed Air) systém balení do polyuretanové pěny zajišťuje ochranu proti 

nárazům a vibracím v průběhu transportu a při manipulaci pomocí tvarovek, vyplněním volného prostoru nebo blokací. 
3 Koito Czech s.r.o. – přední výrobce inovační osvětlovací techniky. Společnost byla založena v březnu 2001 jako druhá 

výrobní základna Koito Manufacturing Co. Ltd. v Evropě a využívá celosvětově propojené sítě v automobilovém 

průmyslu s 12 výrobními základnami v osmi zemích. 
4 OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je obchodní termín, který označuje výrobek vytvořený 

jedním výrobcem pro jiného výrobce, který jej následně prodává pod svou vlastní obchodní značkou. 
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Jak již bylo stanoveno, porovnávání bylo provedeno u SPARE produktu, čili u 

obalů pro Automotive Aftermarket
6
 během jejich životnosti. Kde se porovnávaly 

jednorázové a jednoúčelné obaly z vlnité lepenky (krabice, výseky, fixace, atp.) a obaly 

z expanzní PUR pěny (tvarové fixace z expanzní pěny). 

1.2 OTÁZKY A HYPOTÉZY 

V této části se vyskytují otázky a hypotézy, které mají své odůvodnění pro 

ekonomické zhodnocení papírového obalu. Jednotlivé otázky jsou opřeny o dlouhodobé 

monitorování a sledování odlišných přístupů při používání papírových obalů a 

alternativních substitutů.  

V DP vycházím ze své praxe, která není podložená hlubším ekonomickým 

rozborem nebo výzkumem, a opírá se o praktické dodavatelsko-odběratelské vztahy, které 

jsem za několik let vysledoval 

 

1) Domnívám se, že podnikatelské subjekty přistupují k papírovým a plastovým 

obalům rozdílně. Nevěnují dostatek úsilí na ekonomické zhodnocení obou 

variant obalů. Dále pokulhává otázka týkající se vývoje nových designů a 

materiálů. 

 

2) Jakým způsobem ovlivní vstup nového obchodního partnera, společnost SA, 

filozofii obalového hospodářství v průmyslovém balení společnosti KCZ? 

 

3) Jaké kroky podnikají podnikatelské subjekty ke snižování nákladů souvisejících 

s používáním papírových obalů? Zajistí změna obalů z papíru na novou 

technologii expanzní PUR pěny snížení nákladů na balení? 

 

4) Ovlivňují dopady hospodářské krize změnu racionalizace opatření vedoucí ke 

snížení nákladů na jednotlivá střediska?  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
5 SPARE -  (z anglického Spare – náhrada). Jedná se o náhradní produkty, resp. produkty určené pro prodejce 

náhradních dílů. Tyto produkty nemíří přímo na montážní linku. 
6 Automotive Aftermarket – v automobilovém průmyslu se jedná o dodavatele kvalitních náhradních dílů, 

poskytovatele servisu a technické podpory jak pro nezávislý trh s autopříslušenstvím (IAM), tak v oblasti servisu pro 

výrobce vozidel (VMS). Kombinace kvalitního originálního vybavení (OEM) v oblasti komponentů a dílů na trhu 

s autopříslušenstvím. Dodávky s jednorázovým účelem. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA – ETAPY 

2.1 VÝZNAM POJETÍ PROCESNÍHO MANAGEMENTU  

Nejenom v době hospodářské krize dochází k neustálým a nepředvídatelným 

změnám různého druhu a intenzity. V řízení firem vyžaduje tato změna aplikaci principů 

procesního managementu a postupné opouštění zažitého modelu funkčního přístupu. 

Taková zásadní změna v řízení podniku je obtížná, často podniky aplikují procesní přístup 

ještě ve svých funkčních organizačních strukturách [1]. 

2.1.1 PROCESNÍ ŘÍZENÍ 

Procesní řízení umožňuje díky týmové spolupráci (důsledné na orientaci 

zákazníka), důrazu na rozvoj lidských zdrojů atp. daleko pružněji a rychleji reagovat na 

neustále se měnící požadavky zákazníků [1] [2]. 

Implementace principů procesního managementu v organizaci s sebou nese i 

nutnost řídit, hodnotit a kontrolovat probíhající podnikové procesy. K jejich hodnocení lze 

využít disciplíny hodnotového managementu – hodnotovou analýzu a metriku. Aplikace 

metod hodnotového managementu je velice úzce spjata s procesní analýzou, přitom lze 

využít např. mapu priorit re-projektování procesů nebo procesní [3] [4]. 

2.1.2 PROCESNÍ ANALÝZA 

Procesní analýza navazuje bezprostředně na procesní mapy a jejím smyslem je 

rozbor příčin odchylek výstupu konkrétního procesu od požadavků tvorby hodnoty pro 

zákazníka. Na detailní úrovni se tak zabývá procesem, jednotlivými pod-procesy, 

činnostmi v něm probíhajícími a možnostmi zvyšování hodnoty pro zákazníka. Účelem 

procesní analýzy, jako metodického aparátu, je pak napřímit (zlepšit, přeprojektovat) 

procesy a odstranit všechny činnosti, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka. Při procesní 

analýze je potřeba pracovat s rozborem procesu na nejnižší možné úrovni, na které ještě 

probíhá týmová spolupráce, a zdokumentovat jednotlivé operace, aby bylo možné přijmout 

změnová opatření [3]. 

Výstupy hodnotové analýzy společně s procesní analýzou tak mohou ukázat na 

nutnost re-designu či zlepšení procesů. Zároveň je nutné hodnotit i logické vazby mezi 

procesy navzájem a nahlížet na podnik jako na soubor vzájemně propojených a 

ovlivňujících se procesů, přičemž rozhodující úlohu v účinnosti jednotlivých podnikových 

procesů hrají lidské znalosti a dovednosti [3] [4]. 
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2.2 VÝZNAM A PODSTATA HODNOTOVÉHO MANAGEMENTU 

Hodnotový management (Value Management) je relativně mladý obor speciálního 

managementu, jednoznačně zaměřeného na zvyšování hodnoty pro zákazníka, která je v 

procesně řízené organizaci stěžejní veličinou. Jako metodologicky ucelený manažerský 

nástroj inovací je orientován na zvyšování výkonnosti, efektivnosti, prosperity, komerční 

úspěšnosti a konkurenceschopnosti ve všech oblastech ekonomiky, správy a řízení. 

V oblasti podnikového řízení je hlavním kritériem měření výkonnosti procesů hodnota pro 

zákazníka, která je výsledkem funkčnosti a užitku daného procesu vzhledem k nákladům 

na něj vynaloženým. Hodnotit lze klíčové, podpůrné, příp. řídící procesy [2] [3] [4]. 

2.2.1 HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA 

Hodnota pro zákazníka (Customer Value) je jedním z klíčových pojmů tržní 

ekonomiky. Dle evropské legislativy
7
 je hodnota pro zákazníka definována jako vztah mezi 

uspokojením potřeby a zdroji použitými pro dosažení tohoto uspokojení (náklady, cena).  

Hodnotu pro zákazníka tvoří v podniku především klíčové procesy. Modifikovaně 

lze vyjádřit hodnotu takto [4]: 

𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 =  
𝑽𝒆𝒍𝒊𝒌𝒐𝒔𝒕 𝒖ž𝒊𝒕𝒌𝒖

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚
 

 

2.2.2 ZAPOJENÍ POZNATKŮ HODNOTOVÉ ANALÝZY DO 

ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V DP je uvedena podstata a význam hodnotové analýzy a metriky v rámci 

procesního přístupu k řízení firmy, včetně uvedení možného metodického aparátu a 

aplikace hodnotové analýzy na prostředí podnikatelského subjektu.  

Hodnotová analýza jako jedna z metod HODNOTOVÉHO MANAGEMENTU je 

jedním z nedůležitějších postupů při hodnocení procesů v procesně řízené organizaci s 

výstupem orientovaným na zákazníka. Na základě výsledků provedené hodnotové analýzy 

je možné probíhající procesy zlepšit nebo re-projektovat. 

V podstatě jde o uvědomění si zákonitostí hodnotové analýzy, která pracuje se 

třemi základními kategoriemi hodnot: 

                                                      
7 Evropská norma EN 1325-1 Value Management, Value Analysis, Functional Analysis Vocabulary. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.03; 03.100.50 Listopad 1997. Slovník hodnotového managementu, 

hodnotové analýzy a funkční analýzy Část 1: Hodnotová analýza a funkční analýza ČSN EN 1325-1 01 0120 
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 náklady na nabízený produkt (obal a služby s ním spojené),  

 prodejní cena produktu (koncová cena používaného obalu),   

 užitnost obalu, kterou je nutno finančně vyčíslit. Finanční vyjádření v tomto 

případě zásadní, i když ne zcela vžitý a objasněný pojem.  

Rozdíly mezi těmito hodnotami tvoří efekt u dodavatele a u zákazníka. Ve 

stabilizovaném dodavatelsko-odběratelském systému by se měly podíly z těchto efektů 

vztažené na vložené prostředky u obou stran pohybovat na srovnatelné výši. Tato 

skutečnost spolu s přítomnou konkurencí nutí dodavatele co nejefektivněji hospodařit a 

produkovat maximální kvalitu a servis pro zákazníky. 

Nalezení rovnovážné situace mezi dodavatelem na straně jedné, který stanoví 

prodejní cenu a svůj zisk, a na straně druhé odběratelem, u něhož musí být efekt shodný 

s dodavatelem, protože vložené finanční prostředky mají svou hodnotu. Lze vyjádřit 

vztahem, který ovlivňuje oba efekty. 

Když zisk dodavatele významně roste, klesá odběratelský efekt. Tento efekt je 

dán relativně vzhledem ke konkurenčním cenám obalů nebo jinému alternativnímu řešení 

na srovnatelné úrovni. Na své straně má odběratel užitek z poskytnutého produktu – obalu, 

ten je tedy nutné ohodnotit. Jeho struktura může být složitá, protože se na celkové ceně 

také podílí řada mimoekonomických faktorů (jako jsou skladovací služby, odborné a 

technické poradenství, dodávky Just-In-Time, servis atp.) 

Touto oblastí se zabývá HODNOTOVÁ ANALÝZA, která zkoumá náklady a 

užitnosti obalu, vyplívající z celkového uspokojování potřeb odběratele. Rozdíl mezi 

oběma hodnotami je celkový efekt, který je potřeba maximalizovat. 
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3 HODNOTOVÁ ANALÝZA 

Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je hledání a 

navrhování zlepšeného nebo až zásadně nového řešení analyzovaného objektu s cílem 

zvýšit jeho efektivnost. Je založena na analýze a všestranném posouzení vztahů mezi 

užitečností výrobku, materiálovými zdroji, kapitálem, investičními prostředky a 

disponibilními pracovními zdroji [4]. 

3.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY HODNOTOVÉ ANALÝZY 

3.1.1 OBJEKT 

Je chápán a popisován jako soubor funkcí, kterými se v určité míře plní vymezené 

potřeby s určitou ekonomickou náročností. Tento funkčně nákladový přístup je příčinou 

značné univerzálnosti použití hodnotové analýzy. Klasickým objektem hodnotové analýzy 

jsou výrobky a jejich části, služby, technologické i netechnologické procesy výroby, 

organizační struktury a řídící procesy [4]. 

 

 

 

 

Obr. č. 1- Funkce objektu 

3.1.2 FUNKCE 

Stručně vyjadřují chování objektu. Jsou hodnoceny z hlediska jejich významu, 

nákladů a stupně splnění. Srovnáním těchto jejich hodnot s potřebami uživatelů 

(zákazníků) jsou zjišťovány funkce chybějící, zbytečné, příliš drahé, nedostatečně plněné 

nebo naopak plněné nad požadovanou úroveň. Jsou tak určovány směry a oblasti dalšího 

zefektivnění objektu.  

Funkce zkoumaného objektu lze účelově rozdělovat podle nejrůznějších kritérií. 

Funkce se dají členit podle následujících hledisek [5]: 

POTŘEBA FUNKCE OBJEKT 
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 Metodických 

- uživatelské funkce, což jsou funkce, které musí objekt řešení jako celek 

zajišťovat v procesu užití ve vztahu ke svému uživateli 

- vnitřní funkce, které popisují a modelují strukturu objektu řešení jako 

systému 

 Hierarchických 

- hlavní funkce, které vymezují podstatu a účel existence zkoumaného 

objektu 

- vedlejší funkce, což jsou vnitřní funkce, které detailně popisují objekt řešení 

ve vztahu k jeho hlavní funkci 

 Věcných 

- primární funkce, což jsou funkce, které od objektu řešení očekává uživatel 

- sekundární funkce, které od objektu řešení očekává jeho řešitel a výrobce 

 Účelových 

- dosavadní funkce, které objekt řešení doposud skutečně plní 

- potřebné funkce, které by objekt řešení měl plnit 

- chybějící funkce, což jsou ty potřebné funkce, které objekt dosud neplní 

- zbytečné funkce, což jsou ty dosavadní funkce, které je objekt řešení 

doposud schopen plnit, ale které z hlediska potřeb nejsou požadovány 

3.1.3 KRITÉRIUM EFEKTIVNOSTI ŘEŠENÍ 

Kritérium efektivnosti řešení je poměr mezi úrovní uspokojené potřeby vyjádřené 

stupněm splnění funkcí a náklady na její zajištění. 

𝑬 =  
𝑼

𝑪
 

Kde:[4] E = míra efektivnosti nebo taky kritérium efektivnosti  

 U = celková užitečnost řešení 

 C = nabídková cena 

  

𝑼 = 𝒌 .𝒃 
 

Kde:[5] k = koeficient významu funkce 

 b = koeficient plnění dané funkce  
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Pro každé předložené řešení je třeba stanovit jeho míru efektivnosti a jednotlivé 

míry efektivnosti porovnat mezi sebou. Řešení s nejvyšší mírou efektivnosti je považováno 

za optimální. Cílem každého případu uplatnění hodnotové analýzy je dosahovat optima 

užitku při minimálních nákladech [4]. 

3.1.4 KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Komplexnost řešení problémů pomocí hodnotové analýzy vyžaduje, aby se 

uplatňoval interdisciplinární přístup, který se realizuje prostřednictvím týmové práce. Při 

aplikaci hodnotové analýzy se dodržuje posloupnost etap, kroků a operací jako ověřeného 

pracovního plánu metodického postupu [5]. 

3.2 METODY HODNOTOVÉ ANALÝZY 

Při hodnocení užitečnosti nabídek se používají tyto metody [4]: 

 subjektivní metody 

 heuristické metody 

 exaktní metody 

3.2.1 SUBJEKTIVNÍ METODY 

Subjektivní metody jsou založeny na subjektivním pohledu hodnotitele, jeho 

názorech a preferencích. Mezi subjektivní metody patří: 

 klasifikační metoda 

 bodovací metoda 

 metoda párového srovnání 

 metoda indexových koeficientů 

 kombinace metody funkčně srovnávací a klasifikační 

3.2.2 KLASIFIKAČNÍ METODA 

Klasifikační metodu je třeba zvolit pro stanovení celkové funkčnosti objektu při 

různém významu funkcí. Stupeň plnění funkcí je kvantifikovaným vyjádřením úrovně 

uspokojování potřeb provedeným pomocí hodnocení funkce. Je to tedy číselný údaj, 

kterým se vyjadřuje úroveň splnění, překročení nebo dosažení potřebného společenského 

optima funkčnosti dané funkce. V případech, kdy jde o vlastnosti neměřitelné, lze 

kvantifikaci provést pomocí stupnic, které mohou být nominální nebo ordinární, a z nich je 

pak možno odvodit hodnocení ve stupnici kardinální [5]. 
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PAPÍROVÉHO A 
PLASTOVÉHO OBALU 

Cílem práce je ekonomické zhodnocení kvalit papírového obalu v  aplikaci na 

konkrétní podnikatelský subjekt, společnost KCZ. Pro ekonomické zhodnocení byla 

zvolena metodika výzkumu Hodnotové analýzy. 

Cílem výzkumu v diplomové práci je využití významu hodnotového 

managementu, respektive hodnotové analýzy a metriky v procesně řízené organizaci. 

Uvedení metodiky hodnotové analýzy a naznačení možnosti aplikace vybraných ukazatelů 

hodnotové metriky na konkrétních klíčových procesech. 

 

I. Etapa 
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objektu 

      

      
II. Etapa 

     

1. určení sféry 
aplikace 

sběr 
informací 
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analytických a 
námětových 
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modelu 
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námětů 
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2. specifikace 
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návrhů 
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týmu 
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varianty 
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námětů 
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VII. Etapa 
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optimální 
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projektu 
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námětů 
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Obr. č. 2 - Etapy metodického postupu hodnotové analýzy 
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Aplikaci hodnotové analýzy předcházelo na základě studia probíhajících procesů 

sestavení procesní mapy nulté úrovně uvedené konkrétní firmy, přičemž hodnotová 

metrika byla sestavena pro vybrané klíčové procesy.  

4.1 I. ETAPA – výběr objektu – skupina obalu PAP+PAP 

Tato strategicky zaměřená etapa je časově velmi náročná a společně s navazující 

II. Etapou sběru informací vyžadovala zhruba tři čtvrtiny času potřebného k provedení 

hodnotové analýzy vybraných objektů. Etapa probíhala v těchto krocích: 

1. Určení sféry aplikace:  

V souladu s celkovým záměrem a cílem práce jsem rozhodl, že hodnotová analýza 

bude uplatněna ve sféře výrobkové a balicí, konkrétně na balicí lince společnosti KCZ.  

2. Volba strategie: 

Na základě dlouhodobého záměru v oblasti balení a rozvoje obalového 

hospodářství společnosti KCZ, které byly předem hypotézovány v rámci modernizace 

balení a racionalizace nákladů spojených s balením světel, byl zvolen přímý způsob 

aplikace hodnotové analýzy. 

3. Stanovení modelu: 

Cílem tohoto kroku je stanovení modelu, podle kterého se bude dále postupovat 

při konkrétním objektu hodnotové analýzy. Při výrobě obalů z vlnité lepenky může jít o 

malosériovou i velkosériovou výrobu. Vzhledem k tomu, že jsem v předchozím bodě zvolil 

přímý způsob aplikace hodnotové analýzy, určím tedy nejprve výrobní prvek (obal), který 

dominuje inovačnímu procesu. V závislosti na tomto určení jsem si vybral schéma 

hierarchické posloupnosti prvků v odvětvích a výrobních podmínkách, kde dominantou 

inovačního procesu je samotný výrobek (obal).
 

4. Výběr konkrétního objektu: 

Pro analyzování konkrétního objektu jsem si vybral z celého širokého spektra 

obalů konkrétní typy a kombinace obalů. Jako první budu analyzovat kombinaci vnějšího 

transportního obalu a vnitřní fixace z vlnité lepenky – skupina obalu PAP+PAP. Pro 

porovnání bude dále analyzovat kombinaci vnějšího transportního obalu z vlnité lepenky 

s použitím vnitřní fixace z expanzní PUR pěny.  

5. Stanovení cílů: 

Po vzájemném posouzení problematiky obalového hospodářství bylo stanoveno 

společně s vedením středního managementu v oblasti balení společnosti KCZ, aby 

v novém řešení: 
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- Zachovali úroveň funkčnosti obalu (stejné vlastnosti na zabezpečení 

produktu – světla) 

- Snížili materiálové náklady o cca 30% 

- Snížili náklady na skladovací prostory cca o 50% 

- Snížili náklady na balení a implementaci nového obalu (vývoj nového obalu 

vč. designovaní) 

6. Vytvoření řešitelského týmu: 

Po stanovení cílů analýzy, resp. ekonomického zhodnocení papírového obalu, byl 

vytvořen tým, jehož profesní složení je dáno charakteristikou řešeného typu obalu a 

stanovenými cíli. V týmu spolupracovali: dva konstruktéři, dva pracovníci obchodního 

oddělení, jeden obalový specialista a jeden externí poradce. V týmu bylo celkem 6 členů. 

7. Vypracování harmonogramu prací: 

Vzhledem ke skutečnosti vedení celého projektu jsem vypracoval harmonogram 

průběhu jednotlivých etap s konkrétními body a stanovením předpokládaných termínů 

dokončení jednotlivých úkolů. Jednotlivé body byly rozeslány e-mailem nebo řešeny ústně 

při osobním jednání.   

4.2 II. ETAPA – Sběr informací 

Na základě stanovení konkrétního objektu, v tomto případě obalu, hodnotové 

analýzy, jsem pověřil jednotlivé členy týmu sběrem všech důležitých potřebných 

informací. Přesnost a včasnost je důležitá na dosažení celkového výsledku. Jedná se o 

selektivní práci a z hlediska času je tato etapa velice náročná. Důležitým hlediskem je 

časová harmonizace jednotlivých členů řešitelského týmu, kde jednotlivé kroky nebo 

informace jsou přímo závislé na dalších krocích. S využitím výpočetní techniky si 

zpracování a sběr informací značně zjednodušili. Nicméně přesto je důležité získávat data 

především z přímých zdrojů. 

1. Sběr analytických a námětových informací: 

Pro správnou aplikaci hodnotové analýzy je zapotřebí především základních 

informací, které vystihují současnou ekonomickou situaci a objemovou část výroby 

konkrétního zkoumaného objektu – obalu. Mezi základní analytické údaje, které byly za 

potřebí pro aplikaci hodnotové analýzy, patří: 
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- Rozbory nákladů a analýzy jednotlivých nákladových položek obalů 

- Kalkulace výroby obalů 

- Kalkulace služeb 

- Informace o množstevním objemu 

- Rozmanitost použití sortimentu 

- Mzdové náklady 

- Náklady na vývoj 

- Náklady na skladování 

- Náklady na poškozené zboží 

- Náklady na opravy a náhrady škody 

2. Verifikace informací 

Ověření jednotlivých získaných informací se provádělo vždy průběžně a bylo 

konzultováno s odbornými pracovníky. 

3. Zpracování informací 

Pro analyzované typy obalů byly získány všechny podstatné výkresové 

dokumentace, balicí předpisy, technické parametry balení, podmínky zátěžových zkoušek. 

Dále byly zjištěny údaje o cenách materiálu, náklady na výrobu, náklady na balení, 

náklady na skladování, vývoj nového designu, údaje o nákladech na pracovní sílu a 

v neposlední řadě náklady na poškozené zboží. Tyto analytické údaje výrobně-technického 

a ekonomického charakteru vystihuje formulář č. 1a (tab. č. 1). 

Po výpočtu rozboru nákladů všech dostupných informací byly znovu ověřeny 

stanovené cíle funkčnosti a nákladů. Na základě těchto výsledků bylo určeno, že není 

zapotřebí upravovat stanovený cíl. Zpracované informace byly následně zapsány do 

formuláře č. 1a (tab. č. 1). 

Tabulka 1- Rozbor nákladů obalu skupiny PAP+PAP 

Hodnotová analýza 1a 

Rozbor nákladů 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky PAP+PAP Skupina: PAP+PAP 

č. popis zpracovávané položky   

 Náklady na zabalení výrobku do předem stanoveného obalu  

1. počet zabalených ks za směnu 400 

2. počet směn   2 

3. počet balení za den 800 

4. počet pracovních dní v týdnu 5 

5. počet balení za týden 4000 

6. počet pracovních dní v měsíci 21 

7. počet balení za měsíc 16800 

8. počet pracovních dní za rok 239 

9. počet balení za rok 191200 

10. celkové roční náklady na obalový materiál  7 227 360,00 Kč  
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 Náklady na 1ks setu obalu  

1. náklady na transportní obal / vnější obal (klopová krabice)                28,35 Kč  

2. náklady na vnitřní fixaci obalu (insert)                  9,45 Kč  

3. náklady na 1ks obalu                37,80 Kč  

   

 Náklady na pracovní sílu  

1. počet pracovníků v prostoru balení 3 

2. mzdové náklady za hodinu                87,75 Kč  

3. mzdové náklady za směnu          2 106,00 Kč  

4. mzdové náklady za den          4 212,00 Kč  

5. mzdové náklady za týden        21 060,00 Kč  

6. mzdové náklady za měsíc        88 452,00 Kč  

7. celkové mzdové náklady na pracovní sílu za rok  1 006 668,00 Kč  

   

 skladování  

1. měsíční náklady na skladování za 1 m
2
                63,45 Kč  

2. celková plocha používané skladové plochy (m
2
) 470 

3. celkové roční náklady na skladování      357 858,00 Kč  

   

 Náklady na vývoj nového designu obalu  

1. průměrné náklady administrativy (práce v kanceláři, schůzky, jednání)        32 447,00 Kč  

2. průměrné náklady na pracovní cesty (cesty, hotely, poštovné atp.)        31 995,00 Kč  

3. průměrné náklady na vzorování/designy/artwork          5 535,00 Kč  

4. celkové náklady na vývoj nového designu obalu        69 977,00 Kč  

   

 ztráty/škody na obalech  

1. průměrné množství poškozených kusů za rok 5736 

2. průměrné množství poškozených kusů za den 24 

3. průměrná cena škody na 1 kuse obalu/rok                36,99 Kč  

4. kolik % poškozených obalů vznikne při transportu 3% 

5. celková roční částka poškozených výrobků      212 174,64 Kč  

   

 ztráty/škody na světlech  

1. množství poškozených kusů za rok 1912 

2. průměrná cena poškozeného světla          2 295,00 Kč  

3. kolik % poškozených obalů vznikne při transportu 1,00% 

4. celková roční částka poškozených výrobků  4 388 040,00 Kč  

 

4.3 III. ETAPA – funkční analýza PAP+PAP 

Jedná se o hlavní část hodnotové analýzy skupiny obalu PAP+PAP což je vnější 

transportní obal (klopová krabice) + vnitřní obal (fixace) z vlnité lepenky. Funkční analýza 

se uskutečňuje v těchto krocích: 
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1. Analýza funkcí: 

Na základě obecných otázek se k výčtu všech funkcí obalu došlo metodou 

odborné rozpravy. Podstatou tohoto úkonu je zjištění a formulace všech funkcí, které 

analyzovaný obal plní (primární funkce) a které by měl plnit (sekundární funkce). 

Při analýze funkcí obalů byla zvolena metoda odborné rozpravy. Pro aplikaci 

analýzy byla použita základní technická data a balicí předpis od výrobce světel. Dotazován 

byl jeden respondent z odborných řad na pozici – obalový specialista (Packaging 

specialist). Metoda odborné rozpravy vycházela z níže uvedeného popisu: 

 Při samotné přepravě výrobků je nutné tyto produkty dostatečně chránit před 

poškozením. Tato schopnost byla označena jako funkce „chrání světlo“ 

 Protože se mohou při transportu jednotlivé výrobky v krabici pohybovat, je 

zapotřebí, aby byla světla dobře fixována. Tato schopnost byla vyjádřena 

funkcí „fixuje světlo“. 

 Pro zajištění maximální přepravní kapacity světel je zapotřebí, aby byly 

transportní obaly tak kvalitní, aby umožňovaly stohování palet. Tuto činnost 

lze charakterizovat jako funkci „umožňuje stohování“. 

 Na základě možnosti stohování palet na sebe musí být obal navržený tak, aby 

se maximalizovala přepravní kapacita světel na jedné paletě. Odtud funkce 

„maximalizuje paletizační jednotku“. 

 Na základě požadavku zákazníka musí celý komplet obalu být navržen tak, 

aby respektoval možnost univerzálního pojetí fixace světel. Jednak pro levou 

variantu světla, jednak pro pravou variantu světla. Proto byla stanovena 

sekundární funkce „respektuje univerzálnost“. Funkce byly následně zapsány 

do formuláře č. 2a (tab. č. 2). 

Tabulka 2 – Seznam funkcí 

Hodnotová analýza 2a 

Seznam funkcí 

P
o

řa
d

o
vé

 

čí
sl

o
 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky 
PAP+PAP 

Skupina: 
PAP+PAP 

Primární funkce Sekundární funkce  
poznámka sloveso podstatné jméno sloveso podstatné jméno 

1 chrání světlomet     při transportu 

2 fixuje  světlomet     uvnitř krabice 

3 umožňuje  stohování     na vozidle 

4 maximalizuje paletizační jednotku       

5 respektuje univerzálnost     L/R provedení 

Definice sloveso podstatné jméno 

hlavní funkce: respektuje univerzálnost 
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2. Specifikace funkcí: 

Veškeré měřitelné parametry jednotlivých funkcí a stanovené hodnoty funkcí byly 

zjištěny a zaznamenány taktéž do formuláře č. 2a (tab. č. 2). 

3. Uspořádání funkcí: 

Z malého výčtu funkcí a výsledku součtu voleb důležitosti jednotlivých funkcí, 

které nedávaly pro své rozpětí reálný obraz skutečného rozdílu mezi významem 

jednotlivých funkcí, byla ke stanovení nenormované hodnoty významu funkcí použita 

metoda párového srovnání.  

Tato metoda vychází z postupného srovnávání důležitosti jedné funkce 

s důležitostí všech ostatních funkcí a určení toho, která z nich je důležitější. Pomůckou pro 

kvantifikaci výroku koeficientu významu funkce (ki) je tzv. univerzální tabulka hodnot 

splnění a významu funkce (tab. č. 3). Touto tabulkou se řídí dotazovaný respondent. 

 

Tabulka 3 – Univerzální tabulka hodnot splnění a významu funkcí 

BODY DESKRIPTOR 

0 Vůbec neplní / Zcela nevýznamné 

1 Mimořádně špatné plnění / Mimořádně málo významné 

2 Velmi špatné plnění / Velmi málo významné 

3 Špatné plnění / Málo významné 

4 Velmi slabé plnění / Podprůměrně významné 

5 Sotva přijatelné plnění / Sotva průměrně významné 

6 Přijatelné plnění / Průměrně významné 

7 Dobré plněn / Nepatrně nadprůměrně významné 

8 Velmi dobré plnění / Nadprůměrně významné 

9 Velmi kvalitní plnění / Velmi významné 

10 Vynikající plnění (etalon optima) / Nejvýznamnější 

 

Metoda párového srovnávání významu funkcí, která byla prováděna na formuláři 

č. 3a (tab. č. 4). Byla určena hlavní funkce sestavy – „respektuje univerzálnost“. Dále bylo 

určeno pořadí ostatních funkcí a důležitost všech vedlejších funkcí.  
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Tabulka 4 – Párové srovnání 

Hodnotová analýza 3a 

Párové srovnávání 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky 
PAP+PAP 

Skupina: PAP+PAP 

Název funkce 
číslo funkce součet voleb 

priorit 
koeficient 

významu (ki) 
pořadí 

X 1 2 3 
 

5 

chrání světlomet 1 X 1 1 2. 5 3 4 2. 

fixuje světlomet 2 1 X 2 3. 5 2 3 3. 

umožňuje stohování 3 1 2 X 4. 5 1 2 4. 

maximalizuje paletizační jednotku 4 1 2 3 X 5 0 1 5. 

respektuje univerzálnost 5 5 5 5 1. X 4 5 1. 

součet 
 

10 15 
 

Pro stanovení normované hodnoty významu funkcí a určení logických skupin 

funkcí byla použita metoda odchylkové stupnice ve formuláři č. 4a (tab. č. 5). 

Tato metoda výpočtu normovaných hodnot významu funkcí (vi) je v praxi 

hodnotového managementu používána nejčastěji. Dle postupu ve čtyřech bodech je 

naznačen výpočet dle vzorců.  

Celková hodnota významu všech funkcí v souboru se normuje k hodnotě 1, platí: 

[4] 

𝑽 =   𝒗𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

Kde V = celková hodnota významu všech funkcí v souboru,  

 i = 1., 2., 3., …………….n-tá funkce. 

Celková hodnota významu všech funkcí se dělí počtem funkcí v souboru (n): (4) 

𝒗 𝒊 =  
𝑽

𝒏
 

Normovaná hodnota významu funkce (vi) se vypočítá podle vztahu: (4) 

𝒗𝒊 =  
𝟏

 𝒌𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

.𝒌𝒊 
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Tabulka 5 – Odchylková stupnice 

Hodnotová analýza 4a 

Odchylková stupnice 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky PAP+PAP 
Skupina: 
PAP+PAP 

čí
sl

o
 

fu
n

kc
e

 

p
o

řa
d

í 

fu
n

kc
e

 

Průměrná hodnota 
významu funkce (𝑣 i) 

Nenormovaná hodnota 
významu funkce (ki) 

Odchylka od (𝑣 i) v 
závislosti na (ki) 

Normovaná 
hodnota 
významu 

funkce (vi) 

5 1. 0,2 9 + 3 * 0,025 0,160 0,36 

1 2. 0,2 6 + 2 * 0,025 0,040 0,24 

2 3. 0,2 5 + 1 * 0,025 0,000 0,2 

3 4. 0,2 3 0 * 0,025 -0,080 0,12 

4 5. 0,2 2 - 1 * 0,025 -0,120 0,08 

 Celkem  25     1,0000 

 Hodnota jedné jednotky významu 0,04       

Po stanovení koeficientu (ki) a normované hodnoty funkcí (vi) a po určení 

logických skupin funkcí bylo použito logického stromu funkcí (obr. č. 3). 

 

Obr. č. 3 - Logický strom funkcí PAP+PAP 

Funkce byly rozděleny do tří logických skupin: 

1) Ochranná funkce  

- Chrání světlomet 

- Fixuje světlomet 

 

5|respektuje univerzálnost|1

0,36

1| chrání světlomet |2

0,24

2|fixuje světlomet|3

0,2

3|umožnuje stohovaní| 
4

0,12

4| maximalizuje 
paletizační jednotku 5| 

0.08
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2) Obsluţná funkce  

- Umožňuje stohování 

- Maximalizuje paletizační jednotku 

3) Výrobní funkce  

- Respektuje univerzálnost 

4. Vyhodnocení funkcí 

Cílem vyhodnocení funkcí je určení užitkové a ekonomické charakteristiky 

jednotlivých funkcí. Zjištění kritických funkcí z hlediska nákladového a užitkového. Na 

závěr funkční analýzy se propočítává ukazatel hodnoty současného stavu. 

 Stanovení normované hodnoty významu funkcí (vi) 

- Pomocí metody odchylkové stupnice byla stanovena normovaná hodnota 

významu jednotlivých funkcí, které jsou obsaženy ve formuláři č. 5a (tab. č. 

6). Stanovené normované hodnoty jednotlivých funkcí byly dále zobrazeny 

v grafu vyhodnocení funkcí analyzovaného objektu (graf. č. 1). 

Tabulka 6 – Hodnoty významu a stupně splnění funkcí 

Hodnotová analýza 5a 

Hodnoty významu a stupně splnění funkce 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky PAP+PAP Skupina: PAP+PAP 

číslo funkce název funkce Hodnoty významu funkcí Stupeň splnění funkcí 

ki vi bij °Fij 

5. respektuje univerzálnost 9 0,36 3 1,08 

1. chrání světlomet 6 0,24 2 0,48 

2. fixuje světlomet 5 0,2 2 0,4 

3. umožňuje stohování 3 0,12 3 0,36 

4. maximalizuje paletizační jednotku 2 0,08 3 0,24 

 Celkem   25 1   2,56 

 Stanovení nákladů na funkce (Nij) 

- Stanovení nákladů na funkce jsou zachyceny ve formuláři č. 6a (tab. č. 7). 

Pro výpočet bylo použito Rozborově propočtové metody. Zjištěné hodnoty 

jsou v % opět vyjádřeny graficky ve sloupcovém grafu (graf. č. 2).  
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Tabulka 7 - Náklady na funkce 

Hodnotová analýza 6a 

Náklady na funkce 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky 
PAP+PAP 

Skupina: PAP+PAP 

Prvky (součásti 
nákladů obalu) 

Kč/ks ks 

Hodnoty významu funkcí  

1
. c

h
rá

n
í 

sv
ět

lo
m

et
 

2
. f

ix
u

je
 

sv
ět

lo
m

et
 

3
. u

m
o

žň
u

je
 

st
o

h
o

vá
n

í 

4
. 

m
ax

im
al

iz
u

je
 

p
al

et
iz

ač
n

í 

je
d

n
o

tk
u

 

5
. r

es
p

ek
tu

je
 

u
n

iv
er

zá
ln

o
st

 

náklady 
na prvky 

% Kč % Kč % Kč % Kč % Kč Kč 

krabice 28,35 1 75 21,26 5 1,42 10 2,84 5 1,42 5 1,42 28,35 

fixace R 9,75 1 35 3,41 50 4,88 0 0,00 5 0,49 10 0,98 9,75 

fixace L 9,75 1 35 3,41 50 4,88 0 0,00 5 0,49 10 0,98 9,75 

výseková deska  17550 1 0 0,00 50 8775 0 0,00 0 0,00 50 8775 17550 

výseková deska  17550 1 0 0,00 50 8775 0 0,00 0 0,00 50 8775 17550 

Náklady na funkce celkem  28,09 17561,17 2,84 2,39 17553,37 35147,85 

 Stanovení stupně splnění funkcí (°Fij) 

- Pro stanovení stupně splnění jednotlivých funkcí (°Fij) bylo použito 

Klasifikační bodovací metody, vč. stanovení celkového stupně splnění 

funkcí. Celkový stupeň splnění funkcí je °Fij = 2,56. 

Pomocí klasifikační bodovací metody se určí míra kvality. Výsledná hodnota se 

vyjádří pomocí vztahu: 

°𝑭𝒊𝒋 = 𝒃𝒊𝒋  .  𝒗𝒊 

Kde:[4] °Fij = míra efektivnosti nebo taky kritérium efektivnosti  

 bij = celková užitečnost řešení 

 vij = nabídková cena 

- Veškeré vypočtené hodnoty jsou také obsaženy v tabulce č. 6. Grafické 

vyjádření je zobrazeno v grafu č. 1 

- Pro stanovení bodovací metody bylo použito pomocné bodovací škály (tab. 

č. 8) 

Tabulka 8 - Bodovací škála stupně splnění funkce 

Funkce splněna Body (bij) 

Výborně (etalon optima potřeby zákazníka) 1 

Velmi dobře 2 

Dobře 3 

Uspokojivě (plní) 4 

Neuspokojivě (neplní) 5 
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 Stanovení kritických funkcí 

- Kritické funkce z hlediska nákladového jsou funkce č. 2 – „fixuje 

světlomet“ a funkce č. 5 – „respektuje univerzálnost“ 

- Kritické funkce z hlediska funkčního (užitkového): dle grafického vyjádření 

to jsou funkce č. 1 – „chrání světlomet“ a funkce č. 2 – „fixuje světlomet“ 

- Kritické funkce z hlediska hodnotového jsou funkce č. 2 – „fixuje 

světlomet“ a funkce č. 5 – „respektuje univerzálnost“. Výsledky jsou 

zaznamenány ve formuláři č. 7a (tab. č. 9) 

Tabulka 9 - Výpočet kritických funkcí 

Hodnotová analýza 7a 

Výpočet kritických funkcí 

Popis/název obalu: vnější transportní obal + vnitřní fixace z vlnité lepenky PAP+PAP 
Skupina: 
PAP+PAP 

funkce 

5
. r

es
p

ek
tu

je
 

u
n

iv
er

zá
ln

o
st

 

1
. c

h
rá

n
í 

sv
ět

lo
m

et
 

2
. f

ix
u

je
 

sv
ět

lo
m

et
 

3
. u

m
o

žň
u

je
 

st
o

h
o

vá
n

í 

4
. m
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al
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u
je

 

p
al

et
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ač
n

í 

je
d

n
o

tk
u

 

Míra kvality splnění funkce bi 3 2 2 3 3 

Normovaná hodnota významu funkce vi 0,36 0,24 0,2 0,12 0,08 

Velikost funkčnosti funkce °Fij 1,08 0,48 0,4 0,36 0,24 

Náklady na funkce v % 49,942 0,080 49,964 0,008 0,007 

Náklady na funkce v Kč 17553,37 28,09 17561,17 2,84 2,39 

Hodnoty funkce Hij 0,000062 0,017089 0,000023 0,126984 0,100313 

Výsledek funkční analýzy prokázal, že je třeba řešit funkci č. 2. - „fixuje 

světlomet“, která je dle výpočtu kritickou funkcí z hlediska nákladového, funkčního i 

z hlediska hodnotového.  

Stejně tak je nutné řešit hlavní funkci č. 5 - „respektuje univerzálnost“, která je 

kritickou funkcí stejně jako funkce č. 2 – „fixuje světlomet“. Tedy kritická z hlediska 

nákladového a hodnotového. 

Funkční analýzou se prokázaly hlavní nedostatky, které je zapotřebí řešit, resp. 

požadavky, které chce zákazník změnit nebo výrazně zlepšit, a to následovně: 
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- Snížení nákladů na příliš drahé funkce při zachování stupně jejich plnění 

(raději však může být stupeň plnění funkce zvýšen) 

- Nalezení alternativy pro fixování světla – pokud lze, tak ekonomicky 

přijatelného 

- Nalezení vhodného substitutu zbytečných funkcí. Popřípadě odstranění nebo 

zmírnění špatných funkcí 

 

 

Graf č. 1 - Optimum plnění funkcí PAP+PAP 

 

 

 

Graf č. 2 - Náklady na funkce PAP+PAP 

3
2 2

3 3

0,36

0,24 0,2

0,12 0,08

5. respektuje 
univerzálnost

1. chrání 
světlomet

2. fixuje světlomet 3. umožňuje 
stohování

4. maximalizuje 
paletizační 
jednotku

Optimum plnění funkcí PAP+PAP

Míra kvality splnění funkce bi Normovaná hodnota významu funkce vi

49,942 0,080 49,964 0,008 0,007

5. respektuje 
univerzálnost

1. chrání 
světlomet

2. fixuje světlomet 3. umožňuje 
stohování

4. maximalizuje 
paletizační 
jednotku

Náklady na funkce v % PAP+PAP

Náklady na funkce v %
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4.4 IV. ETAPA – tvorba námětů 

Cílem čtvrté etapy – Tvorba námětů, je nalezení a navržení námětů nového 

způsobu řešení kritické funkce č. 2 – „fixuje světlomet“ a hlavní funkce č. 5 – „respektuje 

univerzálnost“.  

 

1. Formulace zadání: 

- Pro řešení byla určena funkce č. 2 – „fixuje světlomet“. Tato funkce byla 

vybrána proto, že je kritickou funkcí z hlediska nákladového, funkčního i 

hodnotového. Dále byla pro řešení určena funkce hlavní č. 2 – „respektuje 

univerzálnost“, která je kritická z hlediska nákladového a hodnotového. 

2. Týmové řešení námětů. 

- Na základě volně řízené diskuze – brainstorming. Bylo během několikerého 

sezení s jednotlivými odbornými zástupci předneseno řešení v podobě 

analyzování nové technologie INSTAPACK, která kombinuje použití 

transportního obalu z vlnité lepenky a vnitřní fixace z expanzní PUR pěny. 

3. Posouzení námětů: 

- Návrh nového řešení v podobě alternativního typu obalu byl shledán jako 

vhodný, na základě obdobné analýzy u konkurenčního výrobce světel, který 

v zahraničí tuto metodu aplikoval. 

4. Výběr námětů: 

- Pro reálné posouzení byl vybrán alternativní obal číslo 2 – skupina 

PAP+PUR, který se dále analyzuje. 

4.5 I. ETAPA – výběr objektu – skupina obalu PAP+PUR 

Jako další zkoumaný objekt byl vybrán obal č. 2 – skupina obalu PAP+PUR. 

Tento obal je charakterizován vnějším transportním obalem z vlnité lepenky a vnitřní 

fixací z expanzní PUR pěny.  

1. Určení sféry aplikace:  

Stejně jako u předcházejícího modelu je uplatňována ve sféře výrobkové a balicí. 
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2. Volba strategie:  

V návaznosti na stejný přímý způsob aplikace hodnotové analýzy je zvolena i 

volba strategie, dle předcházející skupiny obalu, v konkrétním podnikatelském subjektu 

KCZ.  

3. Stanovení modelu:  

Vzhledem ke komparativnosti jednotlivých analýz a určení přímého způsobu 

hodnotové analýzy byl zvolen stejný model, který opět navazuje na výrobní prvek (obal). 
 

4. Výběr konkrétního objektu: 

Jako další prvek je analyzován obal skupiny PAP+PUR. Obal se skládá z vnějšího 

transportního obalu z vlnité lepenky a vnitřní fixace z expanzní PUR pěny. 

5.  Stanovení cílů: 

Na základě prvotních výsledků a stanovení dalšího postupu bylo stanoveno 

společně s vedením středního managementu KCZ, aby alternativní řešení: 

- Zachovalo úroveň funkčnosti obalu (stejné vlastnosti na zabezpečení 

produktu – světla, raději však může být splněn vyšší stupeň) 

- Snížilo materiálové náklady o cca 20 - 30% 

- Snížilo náklady na skladovací prostory cca o 50% 

- Snížilo náklady na vývoj a vzorování obalu, vč. designování 

6. Vytvoření řešitelského týmu: 

Pro řešení další kombinace obalu zůstává stejný řešitelský tým. V týmu bylo 

celkem 6 členů. 

7. Vypracování harmonogramu prací: 

Harmonogram průběhu jednotlivých etap se opět opírá o předcházející výzkum. 

Jednotlivé body byly řešeny konzultačně nebo rozesláním dotazníku pomocí e-mailu. 

4.6 II. ETAPA – Sběr informací 

Pro druhou etapu obalu skupiny PAP+PUR bylo stejně jako u předcházející 

skupiny PAP+PAP důležité získávat data především z přímých zdrojů. Rozdílem oproti 

předešlému výzkumu jsou především data získána od obchodního partnera, společnosti SA, 

která přináší na trh novou alternativní technologii v oblasti fixace pro průmyslové balení. 

Zkušenosti ze zahraničí nasvědčují možnosti přizpůsobit tento typ obalu na tuzemské 

podmínky. 
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1. Sběr analytických a námětových informací: 

Aby byla zaručena komparativnost jednotlivých kroků, musí být porovnatelné i 

jednotlivé analytické údaje, které vystihují ekonomickou situaci zkoumaného 

alternativního obalu. Proto pro aplikaci hodnotové analýzy je zapotřebí: 

- Rozbory nákladů a analýzy jednotlivých nákladových položek obalů 

- Kalkulace výroby obalů 

- Kalkulace služeb 

- Informace o množstevním objemu 

- Rozmanitost použití sortimentu 

- Mzdové náklady 

- Náklady na vývoj 

- Náklady na skladování 

- Náklady na poškozené zboží 

- Náklady na opravy a náhrady škody 

2. Verifikace informací 

Ověření jednotlivých získaných informací bylo provedeno průběžně s obchodním 

zástupcem společnosti SA. 

3. Zpracování informací 

Na základě získaných dat v podobě výpočtů použití spotřebovaného množství 

materiálu expanzní pěny PUR – MOULDING a folie SPK 47, technických parametrů 

balení, balicího předpisu a podmínek zátěžových zkoušek byly dále zjištěny údaje o cenách 

použitých materiálů, náklady na balení, skladování a vývoj nového designu. Dále byly 

stanoveny náklady na pracovní sílu a na poškozené zboží nebo obaly. Stejně jako skupina 

obalu PAP+PAP vystihuje tyto analytické údaje ekonomického a výrobně-technického 

charakteru formulář č. 1b (tab. č. 10). 

 

Tabulka 10 - Rozbor nákladů obalu skupiny PAP+PUR 

Hodnotová analýza 1b 

Rozbor nákladů 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z expanzní 
PUR pěny 

Skupina: 
PAP+PUR 

č. popis zpracovávané položky 

 Náklady na zabalení výrobku do předem stanoveného obalu  

1. počet zabalených ks za směnu 400 

2. počet směn   2 

3. počet balení za den 800 

4. počet pracovních dní v týdnu 5 

5. počet balení za týden 4000 

6. počet pracovních dní v měsíci 21 



2009  26 
 

7. počet balení za měsíc 16800 

8. počet pracovních dní za rok 239 

9. počet balení za rok 191200 

10. celkové roční náklady na obalový materiál 13 849 686,72 Kč 

   

 Náklady na 1ks setu obalu  

1. náklady na transportní obal / vnější obal (klopová krabice) 28,35 Kč 

2. cena folie SPK 47 (1000m/role) 2 860,00 Kč 

3. množství použité folie (m) 1,16 

4. cena za použitou folii 3,32 Kč 

5. cena pěny MOULDING (Kč/kg) 104,00 Kč 

6. množství použité pěny (kg) 0,392 

7. cena za použitou pěnu 40,77 Kč 

8. náklady na 1ks obalu 72,44 Kč 

   

 Náklady na pracovní sílu  

1. počet pracovníků v prostoru balení 1 

2. mzdové náklady za hodinu 87,75 Kč 

3. mzdové náklady za směnu 702,00 Kč 

4. mzdové náklady za den 1 404,00 Kč 

5. mzdové náklady za týden 7 020,00 Kč 

6. mzdové náklady za měsíc 29 484,00 Kč 

7. celkové mzdové náklady na pracovní sílu za rok 335 556,00 Kč 

   

 skladování  

1. měsíční náklady na skladování za 1 m
2
 63,45 Kč 

2. Celková plocha používané skladové plochy (m
2
) 20 

3. celkové roční náklady na skladování 15 228,00 Kč 

   

 Náklady na vývoj nového designu obalu  

1. průměrné náklady administrativy (práce v kanceláři, schůzky, jednání) 17 894,00 Kč 

2. průměrné náklady na pracovní cesty (cesty, hotely, poštovné atp.) 0,- Kč 

3. průměrné náklady na vzorování/designy/artwork 0,- Kč 

4. celkové náklady na vývoj nového designu obalu 17 894,00 Kč 

   

 ztráty/škody na obalech  

1. průměrné množství poškozených kusů za rok 956 

2. průměrné množství poškozených kusů za den 4 

3. průměrná cena škody na 1 kuse obalu/rok 28,35 Kč 

4. kolik % poškozených obalů vznikne při transportu 0,500% 

5. celková roční částka poškozených výrobků 27 102,60 Kč 

   

 ztráty/škody na světlech  

1. množství poškozených kusů za rok 573,6 

2. průměrná cena poškozeného světla 2 295,00 Kč 

3. kolik % poškozených obalů vznikne při transportu 0,300% 

4. celková roční částka poškozených výrobků 1 316 412,00 Kč 
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4.7 III. ETAPA – funkční analýza PAP+PUR 

Funkční analýza se uskutečňuje v těchto krocích: 

1. Analýza funkcí: 

Na základě výpočtu předcházející analýzy obalu skupiny PAP+PAP se k výčtu 

otázek všech funkcí došlo opět metodou odborné rozpravy.  

Pro aplikaci analýzy byla použita dostupná technická data, data o cenách a balicí 

předpis od výrobce, společnosti SA. Metoda odborné rozpravy vycházela z níže uvedeného 

popisu: 

 Jak už z předcházející části vyplývá, je nutné, aby při přepravě byly výrobky 

dostatečně chráněny. Tato schopnost byla označena jako funkce „chrání 

světlo“ 

 Jako kritická funkce byla označena funkce č. 2 – „fixuje světlomet“, proto je 

kladen velký důraz na tuto část tak, aby nová technologie dostatečně 

substituovala původní fixaci. Tato schopnost byla vyjádřena funkcí „ fixuje 

světlo“ 

 Nedílnou součástí při vývoji nového designu obalu je podmínka o stohování 

balení na sebe tak, aby se dodržely přepravní kapacity. Tuto činnost lze 

charakterizovat jako funkci „umožňuje stohování“. 

 Vzhledem k podmínce stohování paletizačních jednotek na sebe je další 

podmínkou maximalizovat paletizační jednotku. Čili uzpůsobit nové řešení 

obalu co nejefektivněji. Odtud funkce „maximalizuje paletizační jednotku“ 

 Jako špatná, resp. drahá funkce, byla dle předchozího výpočtu stanovena 

funkce č. 5 – „respektuje univerzálnost“, která je příliš nákladná 

k charakteristice obalu. Proto byla stanovena další funkce „respektuje 

univerzálnost“. Tato funkce by měla zohlednit variabilitu vnitřní fixace. 

Funkce byly následně zapsány do formuláře č. 2b (tab. č. 11) 

Tabulka 11 - Seznam funkcí 

Hodnotová analýza 2b 

Seznam funkcí 

P
o

řa
d

o
vé

 č
ís

lo
 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z 
expanzní PUR pěny 

Skupina: 
PAP+PUR 

Primární funkce Sekundární funkce   

sloveso podstatné jméno sloveso podstatné jméno poznámka 

1 chrání světlomet     při transportu 

2 fixuje  světlomet     uvnitř krabice 

3 umožňuje  stohování     na vozidle 

4 maximalizuje paletizační jednotku       

5 respektuje univerzálnost     variabilita 

Definice sloveso podstatné jméno 

hlavní funkce: respektuje univerzálnost 
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2. Specifikace funkcí: 

Veškeré měřitelné parametry jednotlivých funkcí, a stanovené hodnoty funkcí 

byly zjištěny a zaznamenány taktéž do formuláře č. 2b (tab. č. 11). 

3. Uspořádání funkcí: 

Ke stanovení nenormované hodnoty významu funkcí použita metoda párového 

srovnání. Pomůckou pro kvantifikaci výroku koeficientu významu funkce (ki) je tzv. 

univerzální tabulka hodnot splnění a významu funkce (tab. č. 3).  

Metoda párového srovnávání významu funkcí, která byla prováděna na formuláři 

č. 3b (tab. č. 12).  Byla určena hlavní funkce sestavy – „respektuje univerzálnost“. Dále 

bylo určeno pořadí ostatních funkcí a důležitost všech vedlejších funkcí.  

 

Tabulka 12 - Párové srovnávání 

Hodnotová analýza 3b 

Párové srovnávání 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z 
expanzní PUR pěny 

Skupina: PAP+PUR 

Název funkce číslo funkce součet voleb 
priorit 

koeficient 
významu (ki) 

pořadí 

X 1 2 3 4 5 

chrání světlomet 1 X 2 1 1 5 2 3 3. 

fixuje světlomet 2 2 X 2 2 2 4 5 1. 

umožňuje stohování 3 1 2 X 3 5 1 2 4. 

maximalizuje paletizační jednotku 4 1 2 3 X 5 0 1 5. 

respektuje univerzálnost 5 5 2 5 5 X 3 4 2. 

Součet  10 15  

Pro stanovení normované hodnoty významu funkcí byla použita metoda 

odchylkové stupnice ve formuláři č. 4b (tab. č. 13). 

Hodnota jedné jednotky významu se vypočte jako podíl normované hodnoty 1 a 

součtu nenormovaných hodnot významu všech funkcí podle vztahu: 

𝟏𝒋𝒗 =  
𝟏

 𝒌𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

Kde:[4] 1jv = jedna jednotka významu,  

  𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 = součet nenormovaných hodnot významu všech funkcí,  
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Tabulka 13 - Odchylková stupnice 

Hodnotová analýza 4b 

Odchylková stupnice 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z expanzní 
PUR pěny 

Skupina: 
PAP+PUR 

číslo 
funkce 

pořadí 
funkce 

Průměrná 
hodnota 

významu funkce 
(𝑣 i) 

Nenormovaná 
hodnota významu 

funkce (ki) 

Odchylka od (𝑣 i) v 
závislosti na (ki) 

Normovaná 
hodnota významu 

funkce (vi) 

2 1. 0,2 10 + 4 * 0,033 0,133 0,333333333 

5 2. 0,2 9 + 3 * 0,033 0,100 0,3 

1 3. 0,2 6 0 * 0,033 0,000 0,2 

3 4. 0,2 3 - 1 * 0,033 -0,100 0,1 

4 5. 0,2 2 - 1 * 0,033 -0,133 0,066666667 

Celkem  30   1,0000 

Hodnota jedné jednotky významu 0,033333333    

Po stanovení koeficientu (ki) a normované hodnoty funkcí (vi) a po určení 

logických skupin funkcí bylo použito logického stromu funkcí. 

 

Obr. č. 4 - Logický strom funkcí PAP+PUR 

Stanovené funkce byly opět rozděleny do logických skupin: 

1) Ochranná funkce  

- Chrání světlomet 

- Fixuje světlomet 

 

2|fixuje světlomet|1

0,333

5| respektuje univerzálnost|2

0,3

1|chrání světlomet| 3

0,2 

3|umožňuje stohování|4

0,1

4| maximalizuje paletizační 
jednotku 5| 

0.067



2009  30 
 

2) Obsluţná funkce  

- Umožňuje stohování 

- Maximalizuje paletizační jednotku 

3) Výrobní funkce  

- Respektuje univerzálnost 

 

4. Vyhodnocení funkcí 

Pro porovnání výsledků vyhodnocení funkcí a určení užitkové a ekonomické 

charakteristiky, včetně zjištění kritických funkcí z hlediska nákladového a užitkového. Na 

závěr funkční analýzy se propočítává ukazatel hodnoty současného stavu. 

 Stanovení normované hodnoty významu funkcí (vi), 

- Stanovení normované hodnoty významu funkcí bylo uskutečněno pomocí 

metody odchylkové stupnice. Metoda stanovila normovanou hodnotu 

významu funkcí. Výsledky jsou obsaženy ve formuláři č. 5b (tab. č. 14).  

Tabulka 14 - Hodnoty významu a stupně splnění funkce 

Hodnotová analýza 5b 

Hodnoty významu a stupně splnění funkce 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z expanzní PUR 
pěny 

Skupina: 
PAP+PUR 

číslo funkce název funkce 

Hodnoty významu 
funkcí 

Stupeň splnění funkcí 

ki vi bij °Fij 

2. fixuje světlomet 10 0,333 3,000 0,999 

5. respektuje univerzálnost 9 0,3 3,000 0,9 

1. chrání světlomet 6 0,2 3,000 0,6 

3. umožňuje stohování 3 0,1 2,000 0,2 

4. maximalizuje paletizační jednotku 2 0,067 2,000 0,134 

Celkem 
 

30 1 
 

2,83 

- Grafické vyjádření normované hodnoty jednotlivých funkcí je zobrazeno 

v grafu vyhodnocení funkcí obalu skupiny PAP+PUR  (graf. č. 3). 
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 Stanovení nákladů na funkce (Nij), 

- Na základě rozborově propočtové metody byly stanoveny náklady na 

funkce. Dílčí výpočty jsou zachyceny ve formuláři č. 6b (tab. č. 15).  

Tabulka 15 - Náklady na funkce PAP+PUR 

Hodnotová analýza 6b 

Náklady na funkce 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z expanzní PUR pěny Skupina: 
PAP+PUR 

Prvky (součásti 
nákladů obalu) 

Kč/ks ks 

Hodnoty významu funkcí 

1
. c

h
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n
í 

sv
ět

lo
m

et
 

2
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je
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o
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o
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4
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5
. r
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p
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u
n
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zá
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o
st

 

náklady 
na prvky 

% Kč % Kč % Kč % Kč % Kč Kč 

krabice 28,35 1 75 21,26 5 1,42 10 2,84 5 1,42 5 1,42 28,35 

folie SPK 47 1,66 2 30 0,50 30 0,50 15 0,25 5 0,08 20 0,33 3,32 

PUR - MOULDING 20,38 2 25 5,10 25 5,10 25 5,10 0 0,00 25 5,10 40,77 

Náklady na funkce celkem v Kč 26,86 7,01 8,18 1,50 6,85 72,44 

- Vyjádření v % je zobrazeno graficky ve sloupcovém grafu (graf. č. 4). 

 Stanovení stupně splnění funkcí (°Fij) 

- Klasifikační bodovací metodou byly stanoveny jednotlivé stupně splnění 

funkcí (°Fij) a celkový stupeň splnění funkcí je °Fij = 2,83. Vypočtené 

hodnoty jsou také obsaženy v tabulce č. 14 

- Grafické zobrazení je vyjádřeno ve sloupcovém grafu (graf č. 3). 

 Stanovení kritických funkcí 

- Kritické funkce z hlediska nákladového jsou funkce č. 1 – „chrání 

světlomet“, funkce č. 3 – „umožňuje stohování“, funkce č. 4 – 

„maximalizuje paletizační jednotku“ 

- Kritické funkce z hlediska funkčního (užitkového): to jsou funkce č. 3 – 

„umožňuje stohování“ a funkce č. 4 – „maximalizuje paletizační jednotku“. 

- Kritické funkce z hlediska hodnotového jsou opět funkce č. 3 – „umožňuje 

stohování“ a funkce č. 4 – „maximalizuje paletizační jednotku“. Výsledky 

jsou zaznamenány ve formuláři č. 7b (tab. č. 16) 
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Tabulka 16 - Výpočet kritických funkcí 

Hodnotová analýza 7b 

Výpočet kritických funkcí 

Popis/název obalu: vnější transportní obal z vlnité lepenky + vnitřní fixace z 
expanzní PUR pěny 

Skupina: PAP+PUR 

Funkce 

2
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Míra kvality splnění funkce bi 3 3 3 2 2 

Normovaná hodnota významu funkce vi 0,333 0,3 0,2 0,1 0,067 

Velikost funkčnosti funkce °Fij 0,999 0,9 0,6 0,2 0,134 

Náklady na funkce v % 17,402 17,173 44,796 18,213 2,416 

Náklady na funkce v Kč 12,606 12,440 32,451 13,194 1,750 

Hodnoty funkce Hij 0,079248 0,072347 0,018489 0,015158 0,076571 

Výsledky funkční analýzy obalu skupiny PAP+PUR potvrdily, že dříve 

analyzované a problematické funkce č. 2 – „fixuje světlomet“ a funkce č. 5 – „respektuje 

univerzálnost“ obalu skupiny PAP+PAP, byly díky použití nové technologie expanzní 

PUR pěny odstraněny. Zároveň se však objevily nové problematické funkce. Zejména pak 

funkce č. 3 – „umožňuje stohování“ a funkce č. 4 – „maximalizuje paletizační jednotku“. 

Tyto funkce jsou kritické ve všech třech bodech z hlediska nákladového, funkčního i 

hodnotového. 

Funkční analýzou se potvrdily hlavní nedostatky, které bylo zapotřebí řešit. Tyto 

nedostatky alternativní obal splňuje, resp. odstraňuje. Ovšem na základě výsledků funkční 

analýzy obalu skupiny PAP+PUR je kladen od zákazníka požadavek na výrazné zlepšení 

problematických funkcí: 

- Snížení nákladů na příliš drahé funkce při zachování stupně jejich plnění 

- Odstranění nebo zmírnění špatných funkcí. Pokud to ekonomicky půjde 
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Graf č. 3 - Optimum plnění funkcí PAP+PUR 

 

 

Graf č. 4 - Náklady na funkce PAP+PUR 

 

4.8 V. ETAPA – Zpracování a hodnocení návrhů 

Cílem etapy zpracování a hodnocení návrhů je navržení nejvhodnějšího řešení, 

které by se dalo použít jako podklad k určení a vypracování optimální varianty.  

Jednotlivé návrhy se posuzují z hlediska realizovatelnosti. Pokud je nové řešení 

vhodné pro použití, zpřesňují se jednotlivé technické varianty a propočty tak, aby se 

3 3 3

2 2

0,333 0,3 0,2

0,1 0,067

2. fixuje světlomet 5. respektuje 
univerzálnost

1. chrání 
světlomet

3. umožňuje 
stohování

4. maximalizuje 
paletizační 
jednotku

Optimum plnění funkcí PAP+PUR

Míra kvality splnění funkce bi Normovaná hodnota významu funkce vi

17,402 17,173 44,796 18,213 2,416

2. fixuje světlomet 5. respektuje 
univerzálnost

1. chrání 
světlomet

3. umožňuje 
stohování

4. maximalizuje 
paletizační 
jednotku

Náklady na funkce v % PAP+PUR

Náklady na funkce v %
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zvýšila efektivnost a snadná realizovatelnost. Celkové vyhodnocení, včetně původního 

řešení je provedeno ve formuláři č. 8 (tab. č. 17). 

 

Tabulka 17 – Hodnocení návrhů 

Hodnotová analýza 8 

Hodnocení návrhů 

Bodové hodnocení funkcí (bij) 
velmi dobře - 3 
dobře - 2 
plní - 1 
neplní - 0 

Návrh 

PŮVODNÍ provedení 
PAP+PAP 

NOVÉ provedení 
PAP+PUR 

číslo  název funkce vi bij °Fij bij °Fij 

2. fixuje světlomet 0,36 3 1,080 3 0,999 

5. respektuje univerzálnost 0,24 2 0,480 3 0,9 

1. chrání světlomet 0,2 2 0,400 3 0,6 

3. umožňuje stohování 0,12 3 0,360 2 0,2 

4. maximalizuje paletizační jednotku 0,08 3 0,240 2 0,134 

Stupeň splnění funkcí °Fij 2,56 2,83 

Náklady Nj 35147,85 72,44 

Hodnota Hj 0,0000728352 0,0391082275 

Přijatelné +/Nepřijatelné - - + 

4.9 VI. ETAPA – Projekt optimální varianty 

Při výběru optimální varianty se bere v úvahu nejvyšší hodnota ukazatele hodnoty 

Hj, ale i výsledy stupně splnění funkcí. 

V etapě optimální varianty je zapotřebí vzít v úvahu všechny výhody a nevýhody 

jednotlivých návrhů, proto je pro další krok důležité provést porovnání nákladů 

jednotlivých skupin obalů v dílčích sektorech.  

Navrhované řešení musí být dále technicky a výrobně zpracováno ve spolupráci 

s dalšími odbornými odděleními podnikatelského subjektu. Nalezení ekonomických efektů 

je podmínkou optimální varianty. Více přibližuji t následující tabulky a grafy nákladů 

jednotlivých skupin obalů. 

Jak je patrné z formuláře č. 9a (tab. č. 18), náklady na pořízení skupiny obalu 

PAP+PUR jsou vyšší o 47,82% než současné řešení. 
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Tabulka 18 - Porovnání nákladů na 1ks 

Hodnotová analýza 9a 

Porovnání nákladů na 1ks 

Náklady na 1ks setu obalu skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

náklady na vnější obal                  28,35 Kč                   28,35 Kč  

náklady na vnitřní obal                    9,45 Kč    

cena za použitou folii                      3,32 Kč  

cena za použitou pěnu                    40,77 Kč  

celkové náklady                  37,80 Kč                   72,44 Kč  

Grafické vyjádření je zobrazeno v grafu č. 5 – Náklady na 1ks setu obalu. Nová 

technologie je složitější o více prvků, které obsahuje, proto je i vyšší pořizovací cena. 

 

 

Graf č. 5 - Náklady na 1ks setu obalu 

Po posouzení nákladů na jednici, v tomto případě na 1 kus setu obalu, byly dále 

porovnány celkové roční náklady na pořízení obalového materiálu pro balení světel. Ve 

formuláři č. 9b (tab. č. 19) jsou uvedeny celkové roční náklady na obě dvě skupiny obalů. 
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Tabulka 19 - Porovnání nákladů na obalový materiál 

Hodnotová analýza 9b 

Porovnání nákladů 

Náklady na balení výrobku skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

počet zabalených ks za směnu 400 400 

počet směn   2 2 

počet balení za den 800 800 

počet pracovních dní v týdnu 5 5 

počet balení za týden 4000 4000 

počet pracovních dní v měsíci 21 21 

počet balení za měsíc 16800 16800 

počet pracovních dní za rok 239 239 

počet balení za rok 191200 191200 

celkové roční náklady na obalový materiál     7 227 360,00 Kč   13 850 528,00 Kč  

Tabulka č. 16 – Porovnání nákladů na obalový materiál 

Zobrazení v grafické podobě vyjadřuje graf č. 6, kde je uvedeno procentuální 

vyjádření celkových nákladů na pořízení obou skupin zkoumaných obalů. 

 

 

Graf č. 6 - Roční náklady na obalový materiál 

Jako další zkoumaná nákladová položka byla stanovena pracovní síla, kdy bylo 

analýzou zkoumáno, kolik pracovníků v balicím prostoru je zapotřebí pro balení na 

jednotlivé skupiny obalů. Přestože je u skupiny obalů PAP+PUR zapotřebí o dva 

pracovníky méně, je v celkovém porovnání nákladů výhodnější obal skupiny PAP+PAP. 

Jednotlivé náklady na pracovní sílu jsou zachyceny ve formuláři č. 9c (tab. č. 20). 

34%

66%

roční náklady na obalový materiál

skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR
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Tabulka 20 - Porovnání nákladů na pracovní sílu 

Hodnotová analýza 9c 

Porovnání nákladů 

Náklady na pracovní sílu skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

počet pracovníků v prostoru balení 3 1 

mzdové náklady za hodinu                  87,75 Kč                   87,75 Kč  

mzdové náklady za směnu             2 106,00 Kč                 702,00 Kč  

mzdové náklady za den             4 212,00 Kč              1 404,00 Kč  

mzdové náklady za týden          21 060,00 Kč              7 020,00 Kč  

mzdové náklady za měsíc          88 452,00 Kč           29 484,00 Kč  

roční mzdové náklady     1 006 668,00 Kč         335 556,00 Kč  

Grafické vyjádření opět zobrazeno v grafu č. 7. 

 

Graf č. 7 - Náklady na pracovní sílu 

Jedním z hlavních důvodů pro porovnání nákladů bylo zjištění skutečných 

skladových prostor nutných ke skladování obalového materiálu. Vzhledem k faktu, že 

kartonáž a obaly z papíru jsou poměrně obsahově i objemově rozsáhlou položkou, zabírají 

velké skladové prostory v balicím prostoru a často jsou řešeny externím způsobem. S tímto 

faktem souvisí í vícenáklady spojené s externím skladováním. 

Protože nová technologie se opírá o výhodu minimálních skladových prostor, 

uvádí následující formulář č. 9d (tab. č. 21) celkové roční náklady na skladování 

obalového materiálu. 
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Tabulka 21 - Roční náklady na skladování 

Hodnotová analýza 9d 

Porovnání nákladů 

Roční náklady na skladování skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

náklady na skladování za 1 m
2
                  63,45 Kč                   63,45 Kč  

celková plocha skladování (m
2
) 470 20 

roční náklady na skladování        357 858,00 Kč           15 228,00 Kč  

 

Pro názorné zobrazení byl zvolen pruhový graf č. 8. 

 

Graf č. 8 - Náklady na skladování 

 

Jedním z problémových kroků při zavádění nového obalu je otázka související 

s designem návrhu obalu. Důležitým hlediskem je dodržení balicího předpisu daného 

koncovým zákazníkem. V tomto případě některou významnou automobilkou, která si 

určuje jednotlivé požadavky a specifikace na balení.  

Tato oblast je poměrně časově náročná a samozřejmě vyžaduje především tvůrčí a 

odbornou znalost při navrhování obalu. Vzorování a návrh nového designu je poměrně 

finančně náročné a je nesmírně důležitou součástí pro správnou funkčnost obalu.  

Porovnání nákladů na vývoj nebo design nového obalu zachycuje formulář č. 9e 

(tab. č. 22). 
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Tabulka 22 - Náklady na design obalu 

Hodnotová analýza 9e 

Porovnání nákladů 

Náklady na design obalu skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

průměrné náklady administrativy (práce v kanceláři, schůzky)          32 447,00 Kč           17 894,00 Kč  

průměrné náklady na pracovní cesty (hotely, poštovné atp.)          31 995,00 Kč                          - Kč  

průměrné náklady na vzorování/design            5 535,00 Kč                          - Kč  

celkové náklady na vývoj nového designu obalu          69 977,00 Kč           17 894,00 Kč  

Jak je patrné z grafu č. 9, je ve vzorování a designování v jasné výhodě použití 

expanzní pěny PUR, která nevyžaduje v tomto provedení žádné další vedlejší vícenáklady 

a nástroje potřebné pro zhotovení fixace. V tomto ohledu jasně dominuje výhodnost 

nových technologií. 

 

 

Graf č. 9 - Náklady na design 

Poslední dva kroky porovnání nákladů souvisí s vyjádřením poškozených prvků, 

jednak škody vyjádřené na obalech formulář č. 9f  (tab. č. 23), jednak škody vyjádřené na 

výrobcích formulář č. 9g (tab. č. 24), kdy je bezpodmínečně nutné zajistit 100% ochranu 

světel.  
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Tabulka 23 - Škody na obalech 

Hodnotová analýza 9f 

Porovnání nákladů 

škody na obalech skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

průměrné množství poškozených kusů za rok 5736 956 

průměrné množství poškozených kusů za den 24 4 

průměrná cena škody na 1 ks obalu                  36,99 Kč                   28,35 Kč  

 % poškozený obalů při transportu 3% 0,5% 

poškozené výrobky za rok (Kč)        212 174,64 Kč           27 102,60 Kč  

Jak je patrné z obou tabulek a grafů, nákladově náročné je zejména použití 

skupiny obalu PAP+PAP, kde samotná papírová fixace neplní ve všech případech 100% 

kvalitu. To je graficky vyjádřeno v grafu č. 10. 

 

 

Graf č. 10 - Škody na obalech 

Oproti tomu je použití expanzní PUR pěny mnohem flexibilnější a také méně 

ztrátové. Hlavní výhodou použití expanzní pěny je přesné vytvarování dle členitosti a 

struktury světlometů. To zajišťuje maximální ochranné prvky fixace při transportu, jak je 

patrné z formuláře č. 9g (tab. č. 24), dokáže použití PUR expanzní pěny mnohem více 

pokrýt nároky na transport a s tím souvisí i nižší ztráty na produktech. 
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Tabulka 24 - Škody na světlech 

Hodnotová analýza 9g 

Porovnání nákladů 

ztráty/škody na světlech skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

množství poškozených kusů za rok 1912 573,6 

průměrná cena poškozeného světla            2 295,00 Kč             2 295,00 Kč  

% poškozený obalů při transportu 1% 0,3% 

celková roční částka poškozených výrobků     4 388 040,00 Kč      1 316 412,00 Kč  

Celkové roční škody na světlech vyjadřuje graf č. 11. V grafu je patrné, kolik 

kusů ročně je znehodnoceno při dopravě, způsobené jednotlivým typem obalu. Zde je ve 

výhodě opět skupina obalu PAP+PUR.  

 

 

Graf č. 11 - Škody na světlech 

Přestože je v pěti hodnocených nákladových skupinách (náklady na pracovní sílu, 

náklady na skladování, náklady na design, škody na obalech a škody na světlech) ve 

výhodě obal skupiny PAP+PUR, má své opodstatnění i současné řešení.  

 Názorné srovnání celkových ročních nákladů za jednotlivé skupiny nákladů 

potvrzuje formulář č. 9h (tab. č. 25). 
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Tabulka 25 - Celkové porovnání ročních nákladů  

Hodnotová analýza 9h 

Porovnání nákladů 

Náklady na balení výrobku skupina PAP+PAP skupina PAP+PUR 

roční náklady na obalový materiál      7 227 360,00 Kč    13 850 528,00 Kč  

náklady na 1ks obalu                   37,80 Kč                    72,44 Kč  

roční mzdové náklady      1 006 668,00 Kč          335 556,00 Kč  

roční náklady na skladování         357 858,00 Kč            15 228,00 Kč  

náklady na vývoj obalu           69 977,00 Kč            17 894,00 Kč  

roční částka poškozených výrobků         212 174,64 Kč            27 102,60 Kč  

roční částka poškozených výrobků      4 388 040,00 Kč      1 316 412,00 Kč  

celkem   13 262 115,44 Kč    15 562 793,04 Kč  

rozdíl - 2 300 677,60 Kč  

Poslední krok, který názorně dokazuje skutečný rozdíl mezi současně řešeným 

typem obalu skupiny PAP+PAP a novým řešením v podobě skupiny obalu PAP+PUR, 

graficky znázorňuje graf č. 12 – Celkové porovnání ročních nákladů. 

Jak je patrné z grafu, lze vyčíst skutečný rozdíl, který je – 2 300 677,60Kč. Tato 

suma představuje roční rozdíl nákladů na použití nové technologie v podobě přepravního 

obalu z vlnité lepenky a vnitřní fixace z expanzní pěny PUR – skupina obalu PAP+PUR.  

 

 

Graf č. 12 - Celkové porovnání ročních nákladů 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Vypočítaný rozdíl – 2 300 677,60Kč, je skutečná částka, kterou by musela 

společnost KCZ vynaložit, pokud by uvažovala o možnosti zavedení nového systému 

balení s použitím prvků kombinující vnější transportní obal z vlnité lepenky a vnitřní fixaci 

z expanzní PUR pěny. 

Vzhledem ke skutečnosti příliš vysokých cenových rozdílů, nedoporučuji v této 

situaci měnit zavedený a osvědčený systém balení, který je až na výjimky zcela funkční.  

Přestože alternativa v podobě nové technologie je, dle rozborů nákladů v pěti 

sledovaných skupinách, vždy levnější, resp. stanovené roční náklady jsou nižší než náklady 

na současné řešení (skupina obalu PAP+PAP), není reálné začlenit tento systém 

v současných podmínkách do obalového hospodářství společnosti KCZ.  

5.1 VÝHODY BALENÍ PAP+PUR: 

 snadná manipulace s balicím materiálem  

 nízké nároky na skladování, snížení nákladů na skladování představuje 

95,74% úspor oproti papírové fixaci  

 nižší potřebu pracovníků v balicím prostoru, snížení o 66,67%  

 nižší náklady na vývoj nového designu obalu, snížení nákladů o 74,43% 

 a v neposlední řadě také značné úspory v nákladech na poškozené produkty – 

světlomety, roční snížení nákladů o 70%  

 a poškozené obaly, snížení nákladů o 87,23% 

Tyto výhody ovšem sráží negativní promítnutí ceny balení, která je  vyšší o 

47,82%. Tento rozdíl, bohužel, způsobuje značné zvýšení celkových nákladů na pořízení 

balicího materiálu. V ročním vyjádření pak tento rozdíl značně převyšuje, přes viditelné 

snížení nákladů v jednotlivých operacích, veškeré výhody nové technologie. 

5.2 DOPORUČENÍ 

 Racionalizovat náklady v současném balení (skupina obalu PAP+PAP), a to 

především snížením nákladů na poškozené obaly, které se změnou skladování 

mohou značně zredukovat 

 Dále změnou balicího postupu, který by omezil náklady na pracovní sílu, 

potřebou v balicím prostoru. Navrhuji snížit pracovní sílu o jednoho operátora 

v balicím prostoru na požadovaný stav dvou pracovníků 

 Zredukovat množství používaných papírových obalů, a to především 

transportních krabic, které zabírají největší položku ve skladovacích 

prostorách. Navrhuji, provést interní audit v množství používaných 

transportních obalů 
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 Jako poslední bod navrhuji změnit filozofii balení , a to především snahou 

unifikovat možnosti vnitřních insertů, resp. fixací tak , aby tyto papírové 

fixace byly co možná nejuniverzálnější a daly se použít pro více možností 

balení. Tato změna by mohla značně snížit náklady na vývoj a design obalu, 

včetně nákladů na vzorování nových vzorků obalů. 

 

Jako možnou alternativu shledávám možnost použití expanzní PUR pěny v balení 

OEM produktů. Ovšem podmínkou by bylo také zavedení vnějšího transportního obalu, 

který nesmí být pro balení OEM produktů zhotovený z papíru. Tato možnost použití ovšem 

je pro podrobnou analýzu obalů pro balení OEM produktů. Vzhledem k prozatímní 

nemožnosti substitutu celého balení je tako alternativa nereálná. 
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6 ZÁVĚR 

Jak již bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, jejím cílem bylo ekonomické 

zhodnocení papírového obalu, stanovení vyhodnocení výhod a nevýhod papírového obalu, 

vyčíslení nákladovosti při používání rozdílných typů obalů a ověření hypotéz.  

Dle ekonomického zhodnocení papírového obalu mohu potvrdit stanové 

hypotézy. 

 Po přesnějším prozkoumání bylo ověřeno, že podnikatelské subjekty 

přistupují k používání obalového materiálu ve většině případů ekonomicky 

neefektivně, což má za následek značné zvýšení nákladů na pořízení, 

skladování a používání papírových obalů. 

 Vstup nového obchodního partnera, společnosti SEALED AIR s.r.o., resp. 

nové obalové technologie v podobě expanzní PUR pěny na trh, nemá za 

následek změnu volby použití obalu pro balení SPARE produktů. Ovšem 

příchod nové technologie na tuzemský trh zapříčinilo změnu postoje při 

hospodaření s aktuálně zavedeným obalovým hospodářstvím společnosti 

KOITO CZECH s.r.o. 

 Racionalizace nákladů v obalovém hospodářství je na tuzemském trhu značně 

omezena, a to především z důvodů neznalosti technických a technologických 

možností balení. Ovšem na základě hodnotové analýzy papírového obalu jsou 

podnikatelské subjekty donuceny změnit přístup v současném řešení 

obalového hospodářství a snahou redukovat náklady na konkrétních operacích 

nebo střediscích. 

 V době hospodářské krize je snaha o racionalizaci nákladů ve všech procesně 

řízených organizacích. Jelikož obalové hospodářství představuje značnou 

nákladovou položku, je ve většině případů na prvním místě, které se začne 

redukovat. Ovšem často se zapomíná na velkou důležitost tohoto posledního 

článku.  

 Ekonomickým zhodnocením mohu potvrdit, že v době hospodářské krize je 

snaha co nejvíce zredukovat náklady obalového hospodářství  než kdykoliv 

před tím. Vzhledem k tržní ceně obalu z expanzní PUR pěny a možností 

tuzemského trhu není nová technologie expanzní PUR pěny zcela vhodná pro 

balení SPARE produktů společnosti KOITO CZECH s.r.o.  

 V posledním bodě závěru navrhuji a doporučuji ponechat u balení SPARE 

produktů současné obalové řešení (skupina obalu PAP+PAP). Toto řešení se 

osvědčilo, přestože jsou jisté výhrady na jeho používání. V současné době, 

bohužel, neexistuje ekonomicky výhodnější alternativa pro balení SPARE 

produktů než již zavedená varianta. 
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