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1 ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma Hodnocení úrovně rozhodovacích procesů – konkrétně 

hodnocení těchto procesů v podmínkách podniku Denip, spol. s r.o., jsem si vybral z několika 

důvodů. Jedním z hlavních důvodů výběru je to, že jsem v této společnosti sám působil,  

a to na pozici Pomocník obsluhy elektrického laseru. Měl jsem možnost seznámit  

se s řídícími procesy, které řídí samotnou výrobu na těchto zařízeních. Dalším důvodem  

je skutečnost, že osoba mně blízká v této společnosti působí jako vedoucí výroby  

na elektrických laserech, je zde tedy velký předpoklad dobré dostupnosti dat pro provádění 

hodnocení a analýz. Posledním důvodem je má snaha zdokonalit se v oblasti rozhodovacích 

procesů a dosud nabyté poznatky vhodně využít v praxi. 

Obecně cíl každé lidské aktivity znamená dosažení požadovaného konečného stavu  

nebo výsledku v konkrétním, předem stanoveném čase. Cílem této bakalářské práce  

je analyzovat vybranou problémovou situaci ve společnosti Denip, spol. s r.o. Na základě této 

analýzy budu hodnotit rozhodovací proces v této situaci a následně porovnávat optimální  

řešení tohoto problému jak z pohledu zákazníka tak podniku. Optimem neboli optimálním 

řešením může být chápáno řešení, které je dosaženo při splnění určitých kritériích jako např. 

riziko, krycí příspěvek, možnost opakování zakázky apod. Budu analyzovat případné 

odchylky a předkládat doporučení k jejich minimalizaci.  

Při zpracovávání budu vycházet z interních i externích dat podniku za sledované 

období. Budu používat plány výroby, finanční výkazy a výpovědi odpovědných osob 

podniku, které budou získávány prostřednictvím řízeného rozhovoru. Tyto informace budou 

potřebné zejména u obtížně kvantifikovatelných dat. Tato analýza by mohla být prospěšná 

také vedení společnosti, které může svá další rozhodnutí více směřovat k již zmíněným 

optimálním řešením. 

Správně vedený rozhodovací proces je pro řízení, nejen výroby, velmi důležitý  

a aktuální - bez něj není podnik schopen dostávat svých závazků pro dodavatele, zákazníky, 

zaměstnance. Často dochází k nevhodné alokaci zdrojů a pracovních sil,  

přičemž následkem nesprávně prováděných rozhodovacích procesů ve výrobě může být 

plýtvání zdroji (materiál, kapitál, lidské zdroje), ale také nedostatek potřebných výrobních 

faktorů. Důsledky nesprávných rozhodovacích procesů mohou ohrozit stabilitu podniku,  

a to zejména v období finanční krize a ekonomické recese. 
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Tato práce se zabývá metodikou rozhodovacího procesu, jeho pravidly, zákonitostmi, 

metodami a postupy pomocí nichž lze efektivně řídit výrobu a vyhýbat se ohrožením.  

Proto je velmi důležité, aby každý manažer znal pravidla a zákonitosti rozhodovacích 

procesů, metody a techniky moderního managementu, aby byl schopen správně řídit 

ekonomické procesy v podniku nebo svém oddělení. 
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2 CHARAKTERISTIKA A TEORETICKÉ VYMEZENÍ 

PŘEDMĚTNÉ PROBLEMATIKY, POSTUPU A METOD 
JEJÍHO ŘEŠENÍ 

 

2.1  Obecné vymezení řešení problémových situací 

2.1.1 Problém 

Problém je obecně vymezen jako existence odchylky mezi žádoucím stavem určité 

složky dění okolo rozhodovatele (normy výroby, objem výroby, tržeb) a jejím skutečným 

stavem. (Fotr J. , Švecová, Dědina, Hrůzová, & Richter, 2006) 

2.1.2 Rozhodovací proces 

V následujících kapitolách se budeme zabývat pojmem „rozhodovací proces“, na 

otázku, co to je rozhodovací proces, bude odpovězeno následovně: Rozhodovací proces zde 

bude chápán jako proces řešení rozhodovacího problému, to znamená, že daný problém má 

více variant řešení. Bude-li vycházeno z toho, že základním atributem rozhodování je: 

a) proces volby, tj. posuzování jednotlivých variant,  

b) samotný výběr rozhodnutí, tj. optimální varianty, resp. varianty určené k realizaci, 

pak problémy s jediným řešením nejsou rozhodovacími problémy a řešení těchto problémů 

není považování za rozhodovací proces. (Fotr & Švecová, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Schéma rozhodovacího procesu 
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Z výše uvedené definice je patrné, že vedoucí pracovníci výrobního úseku musí  

při svém rozhodování nalézt vždy minimálně dvě varianty řešení. Základem každého 

rozhodovacího procesu a potažmo kvalitního rozhodnutí je identifikace, analýza a formulace 

problému. Následným krokem je výběr kritérií, která budou pro daný problém rozhodující, 

tvorba variant řešení problémů a stanovení důsledků těchto variant. Dalším krokem bude 

hodnocení těchto variant a výběr optimálního řešení za daných podmínek. Posledními kroky 

jsou realizace a kontrola výsledku realizované varianty. Mezi faktory, které výrazně ovlivňují 

rozhodovací proces, patří charakter a závažnost rozhodovacího problému, podmínky  

pro rozhodování (disponibilní čas, riziko) a v neposlední řadě samotná osobnost 

rozhodovatele. (Fotr J. , Švecová, Dědina, Hrůzová, & Richter, 2006) 

2.1.3 Čtyři hlavní otázky řešení problémů 

 Pří posuzování problémových situací, které již v minulosti nastaly a situací,  

které mohou potenciálně v budoucnosti nastat, je možné vysledovat, že tyto situace  

a problémy mají shodný či podobný charakter. Na základě tohoto faktu se bude vysoce 

účinný způsob řízení vyznačovat tím, že středem jeho zájmu a pozornosti je oblast 

potenciálních problémů, jejich úspěšné řešení, ale i předcházení těmto problémům sníží 

výskyt situačních problémů na minimum.  

 Shodný či podobný charakter problémů, nám umožňuje vytipovat čtyři hlavní otázky, 

které souvisí s řešením každého problému. Tyto otázky, ale hlavně jejich odpovědi můžeme 

označit jako stěžejní pilíře úspěšného řešení problémů a problémových situací.  

1. Příslušná kompetence k řešení problému 

2. Existence programu pro řešení určitého problému 

3. Časové etapy řešení problému 

4. Kvalita vlastního rozhodovacího procesu 

Tyto čtyři body a zejména odpovědi, které bychom měli získat, nám mohou pomoci  

v následné analýze a řešení problémových situací, které budou předmětem v následujících 

částech bakalářské práce. 
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2.1.3.1 Příslušná kompetence k řešení problému 

V této otázce se v podstatě ptáme, zda hmotné zdroje a informace o nich, se kterými 

disponuje rozhodovací místo (nad nimiž má pravomoc a odpovědnost) jsou na úrovni 

problému. Jinými slovy řečeno, zda osoba, která je pověřena řešením problému má dostatek 

informací, znalostí, dovedností, zkušeností a zdrojů, aby daný problém úspěšně vyřešila. 

 Může být tedy konstatováno, že každý řídící stupeň (rozhodovatel) může  

a má rozhodovat o těch problémech, které se týkají komponent výroby (pracovních sil, 

pracovních prostředků a pracovních předmětů) a jejich interakcí, jež jsou v  jeho kompetenci  

(pravomoci a odpovědnosti). 

 Přitom zde vzniká hned několik možností řešení: 

1. Rozhodovací místo je kompetentní řešit daný problém.  

2. V rámci kompetence rozhodovacího místa je možno problém delegovat  

na podřízené místo, které je dostatečně kompetentní.  

3. Rozhodovací místo není kompetentní a problém je účelné řešit na vyšším 

rozhodovacím místě.  

4. Rozhodovací místo není kompetentní, ale je účelné řešit tento problém na tomto 

místě, proto je nutné zvýšit jeho kompetenci.  

V této kapitole je naznačeno, jak by mělo být nahlíženo na počátek řešení problémové situace. 

V první řadě by nás tedy mělo zajímat, zda osoba, které daný problém řeší,  

je k jeho řešení kompetentní, s ohledem na stav systému a objektivní podmínky.  

2.1.3.2 Existence programu pro řešení určitého problému  

 Obsahem této podkapitoly je nahlédnutí na základní principy programování 

v rozhodovacích procesech. Na samotné řešení otázky, zda na daný problém či problémovou 

situaci existuje program, je možné uvažovat následující tři možnosti:  

1. Existuje program (pravidlo, předpis) řešení problému.  

2. Neexistuje program, ale je žádoucí a možné jej vypracovat.  

3. Neexistuje program a není žádoucí či možné jej vypracovat. 
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Snaha rozhodovacího místa (kompetentní osoby) je orientována tak, aby co nejvíce 

řešení problémů a problémových situací bylo prováděno pomocí racionálně ověřených 

programů. Snahou řídících pracovníků ve výrobně-hospodářských podnicích tedy je,  

aby na problém či problémovou situaci existoval určitý postup řešení (program) tohoto 

problému či situace.  

V souvislosti těmito programy můžeme hovořit o úspoře nákladů, která může díky 

použití programu vzniknout. Jedná se zejména o úspory časové, kdy použití programu značně 

zkracuje dobu řešení problému. O problematice času v rozhodování bude pojednávat 

následující kapitola.  

Přijatelné řešení pro velké množství problémů a jejich řešení při nízké nákladovosti  

se jeví tvorba banky programů, která spolu s databankou tvořila významnou část informační 

soustavy integrovaného systému řízení.  

2.1.3.3 Časové etapy řešení problému 

 Veškeré děje se odehrávají v čase, proto i v této situaci, na tomto faktoru závisí 

rozhodování. Čas je klíčovým prvkem v řešení problému, protože od vzniku problémové 

situace, až po její řešení, může uplynout i několik let. 

 Následující obrázek znázorňuje časové rozdělení jednotlivých fází řešení problému. Pomocí 

tohoto obrázku je možné si udělat jasnou představu o průběhu rozhodovacího procesu a jeho 

prodleních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 Rozhodovací časy 
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Vznikne-li v časovém úseku t1 problém, dozví se o něm rozhodovací činitel (řídící 

pracovník) až v časovém bodě T2. Mezitím uběhl časový úsek t2. Od časového bodu T2   

do časového bodu T3, kdy se stanou hlavní rysy problému známými, uplyne časový úsek  

t3. K přípravě a nalezení rozhodnutí je zapotřebí dalších časových úseků T4 a T5, takže 

k řešení problému dochází až v časovém bodě T5. 

 Z časového hlediska je možno zajistit optimální rozhodnutí jen tehdy, jestliže působení 

tohoto rozhodnutí se uskuteční v časovém bodě nejvyšší efektivnosti. Následující graf tento 

bod nejvyšší efektivnosti znázorňuje.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ke – křivka přijaté efektivnosti; Tr – časový bod rozhodnutí; Tu – časový bod začátku uskutečňování rozhodnutí; td – čas pro 

nezbytný průběh rozhodnutí 

Praktické důsledky předchozího výkladu spočívají v sestavení preferenčních stupnic, 

podle nichž je nutno řešit jednotlivé problémy. Toto lze obecně vyjádřit tak,  

že tato preferenční stupnice bude závislá na závažnosti problému pro zachování rovnovážného 

stavu podniku. Čas ovlivňuje stále významněji všechny složky výrobně-hospodářského dění  

a tedy i rozhodování. Vešker podnikové dění je možno převést na ekonomii času,  

tj. na zvyšování rychlosti probíhajících dějů. Je tedy nutné rozhodovat se stále rychlej i,  

ale zároveň vytvářet takové podmínky a předpoklady, které by nesnižovaly kvalitu 

rozhodnutí. 

2.1.3.4 Kvalita vlastního rozhodovacího procesu 

Čtvrtá otázka se v obecném modelu týká vlastního rozhodovacího procesu a jeho 

kvality, a zároveň se svým způsobem předurčuje výsledné řešení problému.  

2.3 Graf efektivnosti 
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Při zjišťování průběhu rozhodovacího procesu a jeho kvality (efektu) se v podstatě 

jedná o zhodnocení, zda realizací potřebného rozhodovacího procesu došlo ke stanovení 

rozhodnutí v požadovaném (optimálním) čase, dále na jaké úrovni došlo ke sjednocení názoru 

kompetentních pracovních míst v organizaci, dále jak problém řešit i v zájmu nalezení 

optimálního rozhodnutí o způsobu řešení problému, a jaká byla dosažena úroveň motivace  

pracovníků (řídícího i výkonného subsystému výrobně-hospodářské organizace) pro realizaci 

stanoveného rozhodnutí.  

Vědomí společného zájmu všech těchto pracovníků v organizaci, dostatečná motivace 

na dosahování celkových dobrých výsledků, vytváří základní předpoklad úspěšného řešení 

problémů. Každý subsystém, každá podniková oblast v organizaci má své problémy,  

které jsou pro ni jako takovou prvořadé. Proto přijmout, za své další problémy z jiných 

podnikových oblastí, třeba i ty, které se jí bezprostředně nedotýkají, vyžaduje vysoký stupeň 

vědomí spoluodpovědnosti za dobré fungování celé organizace.  

V dnešním podnikatelském prostředí se převážná část problémů v podniku řeší 

prostřednictvím rozhodovacích procesů, kde se příprava rozhodnutí, vlastní rozhodnutí  

i příprava jeho realizace odehrává ve skupinách lidí (zejména vlastní realizace, ta se odehrává 

výhradně ve skupinách vykonavatelů). Je tedy zcela zřejmé, že základní znalosti těchto 

proměnných (skupiny, jednotlivci, názory) a jejich vztahů je pro řešení problémů velmi 

významné.   

Proměnná „soudržnost skupiny“ je uvažována proto, že dobré výsledky při realizaci 

účinného rozhodnutí závisí jak na jeho kvalitě, tak na motivaci k jeho provedení. K tomu,  

aby ve skupině mohl probíhat rozhodovací proces, je nutné, aby mezi jejími členy došlo 

k výměně informací a o problému a jeho řešení. To následně vede ke zmenšení rozdílnosti 

názorů na vzniklý problém a jeho řešení a na zvýšení soudržnosti skupiny.  

2.1.3.5 Kinematické zobrazení modelu 

Z kinematického zobrazení modelu uvedeného na následujícím obrázku je zřejmá 

struktura systému tohoto modelu, která vymezuje vzájemné vazby jeho prvků.  

(V tomto kinematickém schématu modelu jsou prvky systému symbolicky označeny 

v kroužcích – např. VR informace o proměnných pak VR/t/, Tj/t/ atd.) 
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Jednotlivé proměnné (informace): 

VR/t/ - vnímaná rozdílnost názorů členů skupiny na vzniklý problém a jeho řešení 

v čase t, 

Tk/T/ - tlak na komunikaci mezi členy skupiny v čase t, 

Mk/t/ - tlak na hledání a nalézání možností vhodných informačních spojení členů 

skupiny v čase t, 

Tz/t/ - tlak na zmenšení rozdílností názorů na vzniklý problém v důsledku výměny 

informací mezi členy skupiny v čase t, 

D/t/ - důležitost problému pro skupinu v čase t, 

Sv/t/ - schopnost a ochota členů vnímat ovlivňování svých názorů na problém a jeho 

řešení v důsledku výměn informací s jinými členy skupiny v čase t, 

SS/t/ - soudržnosti skupiny v čase t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kinematické schéma modelu 



17 

 

S ohledem na analýzu efektivnosti průběhu rozhodovacího procesu, jehož cílem  

je stanovení optimálního rozhodnutí pro řešení vzniklého problému a dosažení požadované 

úrovně motivace všech členů skupiny na realizaci tohoto rozhodnutí v praxi, nás bude zajímat 

průběh změn hodnoty proměnné VR ve směru jejího zmenšování a proměnné SS ve směru 

zachování požadované soudržnosti skupiny nebo jejího zvětšení na konci rozhodovacího 

procesu. 

Praktické využití těchto poznatků v řízení, a tím i při rozhodování je mnohostranné.  

A to jak ve směru řízených jedinců organizovaných ve skupině a majících realizovat 

rozhodnutí přijatá vně této skupiny, tak ve směru řídících jedinců, kteří rozhodují stále více 

jako skupina. 

Druhý model, významný pro pochopení dějů probíhajících v podniku v souvislosti 

s rozhodovacími procesy je model „adaptivně motivovaného chování“, který vznikl na 

základě poznatků o pluralismu potřeb chápání motivací jako informačního procesu. Schéma 

tohoto modelu je znázorněno na následujícím obrázku níže. Model vychází z těchto 

základních předpokladů: 

1. Čím větší je nerovnováha mezi splněnými potřebami v čase t1 a celkovými 

potřebami v čase t, tím menší je uspokojování pracovníka.  

2. Čím menší je jeho uspokojení, tím více vyhledává cesty realizace motivů  

pro dosažení opětovné dynamické rovnováhy potřeb (je-li vůbec možno 

dosáhnout, nebo přehodnocuje obsah i rozsah svých potřeb).  

3. Čím více pracovník hledá cesty této realizace, tím je větší pravděpodobnost 

nalezení vhodných podmětů a podmínek pro působení motivů.  

4. Čím větší je tato pravděpodobnost, tím větší je realizace změn chování 

pracovníka v tom směru, aby došlo k uspokojení neuspokojených potřeb.  

5. Čím větší je tato realizace změn chování, tím větší je očekávaná hodnota 

odměny za tuto aktivitu, a čím větší je skutečně realizovaná hodnota odměny, 

tím větší je uspokojení pracovníka v daném čase. Není-li určitá relace mezi 

očekávanou odměnou a realizovanou hodnotou odměny, snižuje se uspokojení 

pracovníka. Při větší diferenciaci se snižuje motivační účinek a zmenšuje  

se aktivita pracovníka. 

6. Čím větší je realizovaná hodnota odměny, tím vyšší je aspirační úroveň. 
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7. Čím lepší jsou podmínky pro realizaci určité aspirační úrovně a čím vyšší 

aspirační úroveň je realizována, tím většího uspokojení pracovníka  

je dosaženo. 

Při negativním působené těchto závislostí je jejich směr působení nepřímo úměrný.  

Smyslem poznání pracovních motivací je působit na optimální využití potenciálních 

možností, které jsou dány fyzickým a duševním fondem pracovníka, technickými  

a technologickými podmínkami pracovního procesu, úrovní organizace a řízení a pracovním 

prostředím a současně také působit na růst potenciálních pracovních možností pracovníků.  

Rovněž sjednocování cílů PS jde ruku v ruce se stupněm pocitu spoluúčasti na řízení  

a sjednocování názoru na řešení problému ve skupinách.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mají – li být trvale plněny cíle organizace, musí mít nejen vedoucí pracovníci,  

ale i podřízení, pocit sounáležitosti s podnikem. V této souvislosti je vhodné připomenout  

si známou rovnici: Dobré výsledky = jakost rozhodnutí * motivace k jeho provedení. 

2.5 Adaptivně motivované chování 
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Organizace zahrnuje systém pravidel tvorby pracovních skupin a jejich koordinace, 

delegování úkolů, pravomoci a odpovědnosti, tvorby pracovních vztahů a informačního 

systému. (Šnapka, 1992)  

2.2 Problémové situace společnosti Denip, spol. s r.o. 

S využitím informací v předchozí části bakalářské práce bude analyzován rozhodovací 

proces v problémových situacích. Aby bylo možné tuto analýzu provést, je potřebný náhled 

na situace, které mohou být problémové. Řešení rozhodovacího procesu s důrazem  

na efektivitu tohoto procesu bude probíhat v prostředí podniku Denip, spol. s r.o. 

V podnicích působících na českém trhu se setkáváme s mnoha reálnými problémy  

v  daných organizacích, které mohou méně závažným, ale i závažnějším způsobem dříve nebo 

později, výrazně ovlivnit chod podniku a jeho existenci. Mnoho podniků se o tom přesvědčilo 

v období ekonomické recese, kdy se právě tato recese projevila zejména ve výrobní sféře.  

Pozornost mé bakalářské práce bude proto věnována problematické oblasti podniku, 

která zahrnuje výrobní proces. Výrobním procesem pro účely této práce je rozuměn proces 

začínající přijetím zakázky, postoupením zakázky výrobnímu oddělení a samotná výroba 

zakázky. V následujících schématech a jejich popisech je vycházeno z konzultací s majitelem 

podniku, vedoucím výrobního oddělení a vlastních praktických zkušeností s  tímto výrobní 

procesem. 

Problémové situace budou zkoumány ve třech fázích tohoto procesu, kdy prvním  

je samotné přijetí zakázky (hodnocení kritérií, tvorba cenové nabídky atd.),  

následuje postoupení výrobnímu oddělení (termín zakázky, naprogramování) a výroba 

zakázky.  

Ještě před samotným přijetím zakázky musí mít rozhodovací místo ujasněna kritéria, 

na jejichž základě přijatou objednávku přijme či nikoliv. Tato kritéria mohou být rozdělena  

na interní, externí a finanční. Interními kritérii jsou rozuměna kritéria, která vychází 

z vnitřních podmínek podniku jako výrobní kapacita, technologie, dostatek výrobních  

a lidských zdrojů apod. Za externí kritéria jsou pak považována kritéria týkající  

se samotných zákazníků, tzn. jejich bonita, solventnost, možnost další spolupráce apod.  

Již z definice podnikání vyplývá, že majitel podniku provozuje tuto činnost mimo jiné také 

proto, aby dosáhl zisku. (Obchodní zákoník, 2010)  
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Finančními kritérii budou ziskovost případné zakázky, její krycí příspěvek apod. 

Všeobecným kritériem, které je obsaženo ve všech výše jmenovaných kritériích, je riziko. 

Obecně je riziko definováno jako podmínky, kdy jsou rozhodovatelé schopni odhadnout 

pravděpodobnost určitých výstupů. (Robbins & Coulter, 2004) 

2.3  Výrobní proces a jeho problémy 

2.3.1 Přijetí zakázky 

Aby mohla být zakázka přijata, musí nejdříve obchodní oddělení přijmout 

objednávku. Je-li objednávka přijata a obsahuje potřebnou dokumentaci, je možné postoupit 

pohledávku kompetentním rozhodovacím místům. Osoby na těchto rozhodovacích místech 

následně, na základě dříve dohodnutých kritériích, rozhodují, zda objednávku přijmout  

či nikoliv. V následujícím obrázku je zobrazeno schéma s postupem přijetí objednávky. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Schéma přijetí zakázky 
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Základem hodnocení zakázky dle kritérií je jejich stanovení. Podnik může mít  

pro tyto účely stanoveny určité meze (riziko, krycí příspěvek, ziskovost) a omezení  

(výrobní kapacita, dostupná technologie), které by daná zakázka měla splňovat, aby mohlo 

být rozhodnuto o jejím přijetí. V případě nesprávně stanovených mezí a nezohlednění těchto 

omezení, může být velká a technologicky náročná zakázka ztrátová, případně nesplnitelná. 

Toto hodnocení a rozhodnutí má být přijímáno kompetentními rozhodovacími místy  

(vedoucí jednotlivých oddělení, majitel apod.). Nesplňuje-li zakázka daná kritéria,  

může být přesto přijata. Zde se však jedná o indiferentní rozhodnutí,  

typické pro autokratický styl rozhodování, kdy majitel rozhodne o přijetí na základě 

subjektivní důvodů. Zároveň na sebe vztahuje velké riziko a zodpovědnost.  

V těchto případech, týkajících se přijetí zakázek, může být uvažováno  

o existenci programu. Program, jako takový, by určoval, jak by měl rozhodovatel postupovat 

při přijímání zakázek za předem stanovených podmínek a kritérií. Existence tohoto programu 

by pravděpodobně zkrátila celý proces přijetí zakázky. Při zohledňování časového hlediska 

musí rozhodovatel uvažovat o čase z pohledu zákazníka. Proto by rozhodnutí o přijetí  

či nepřijetí zakázky mělo být sděleno co nejdříve. Zde hrozí, že při otálení by se pak zákazník 

mohl rozhodnout o zadání zakázky ke konkurenční společnosti. 

Splňuje-li zakázka všechna kritéria, může být rozhodnuto o jejím přijetí. V tomto 

okamžiku se zakázka dostává do fáze, kdy na základě prozkoumaní technické dokumentace,  

je určeno, zda je zakázka přijímána jako zcela nová nebo zda již byla stejná či podobná 

zakázka přijata v minulosti.  

Byla-li zakázka již přijata v minulosti, existuje na ni výrobní a technologický program, 

který se pouze upraví, např. o počet kusů, aktuální ceny energií a dalších zdrojů apod. 

Následně je vytvořena cenová nabídka (prioritně požadována zákazníky), která zahrnuje 

všechny náklady na tuto zakázku a ziskovou marži, kterou si podnik stanoví. Zde může nastat 

problém ve chvíli, kdy zákazník s cenovou nabídkou nesouhlasí. Podnik je v této situaci  

nucen cenovou nabídku upravit, pokud možno dle přání zákazníka, ale také s ohledem  

na kritéria, která si podnik u přijetí zakázky stanovil. Pokud obě strany s  novou cenovou 

nabídkou souhlasí, následuje předběžné stanové termínu zhotovení  a předání zakázky 

výrobnímu oddělení. O cenové nabídce rozhoduje kompetentní osoba – tzv. cenař neboli 

cenový referent, která při stanovení nabídky používá již existující programy řešení těchto 

situací. U dobře strukturovaných zakázek se jedná o tabulkové ukazatele (spotřeba energií, 

materiálů, lidských zdrojů apod.).  
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V případě, že je zakázka přijímána jako zcela nová, je vypracována předběžná cenová 

nabídka, kterou zákazníky prioritně požadují. Nesouhlasí-li zákazník, je postupování obdobně 

jako v odstavci výše. Zde je nutno zmínit fakt, že podnik se snaží zákazníkovi vyhovět  

a cenovou nabídku, co nejvíce přiblížit představám zákazníka. Nejen z důvodu možného 

odchodu ke konkurenci, ale také, kvůli možnosti další spolupráce. Vyhovuje-li cenová 

nabídka zákazníkovi, je přistoupeno k tvorbě výrobního programu.  

Zde se během zadávání mohou objevit problémy týkající se technické dokumentace 

zakázky, kdy zákazník doručí společně s objednávkou nekvalitně zpracované výkresy,  

ze kterých nemusí být patrné všechny požadované rozměry a parametry. Kompetentní osoba 

obchodního a předvýrobního oddělní musí, dle již existujících programů, zákazníka 

upozornit, aby se těchto chyb vyvaroval. Od zadání zakázky, až po odhalení chyby 

v technické dokumentaci může uplynout i několik dní, které mohou být označeny jako   

tzv. mrtvý čas, tedy čas, kdy není se zakázkou pracováno až do opravení chyby zákazníkem. 

Je zřejmé, že osoby zpracovávající technickou dokumentaci, musí být řádně proškoleny  

a motivovány. 

Po dokončení výrobního programu je pro podnik známa konečná kalkulace.  

Na základě této kalkulace se kompetentní osoba rozhoduje, zda nebyla zakázka při předběžné 

cenové nabídce přehodnocena či podhodnocena. V obou případech dochází k přezkoumání 

a přehodnocení dřívějších procesů. V těchto procesech spolupracuje více oddělení - obchodní, 

předvýrobní a výrobní, je proto nutná velká angažovanost všech zúčastněných osob  

a oddělení. Je-li zakázka podhodnocena, výrobní oddělení musí přezkoumat výrobní program 

a případně jej optimalizovat. Nedá-li se program změnit, musí obchodní oddělení informovat 

zákazníka o možné zvýšení ceny zakázky. Zde se opět dostáváme na začátek celého procesu. 

Toto přezkoumání musí být provedeno co nejrychleji, aby se minimalizovalo zpoždění  

pro případnou další komunikaci se zákazníkem.  

Aby bylo výše zmíněné zpoždění minimální, musí podnik pracovat s  informačním 

systémem, který je na vysoké úrovni. Tento informační systém zahrnuje všechny nezbytné 

parametry zakázky, stav probíhajících zakázek, stav zásob apod. I zde se může vyskytnout 

řada problémů (chybné zadání dat, chybějící data apod.). 

 Je-li zakázka ve všech bodech procesu přijetí zakázky v pořádku, následuje předání 

zakázky výrobnímu oddělení. 

 



23 

 

2.3.2 Postoupení zakázky výrobnímu oddělení  

Přijatá zakázka je postoupena výrobnímu oddělení, kde je v kompetenci vedoucího 

výrobního oddělní rozhodovat o dalším postupu zakázky. Vedoucí výrobního oddělení  

zde musí zohledňovat kritéria, která vyplývají zejména z vytíženosti strojů, dostatku lidských 

zdrojů (pracovníků) a materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Schéma postoupení zakázky výrobnímu oddělení 
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Na základě výše zmíněných kritérií rozhoduje vedoucí výroby v první řadě o termínu 

zhotovení zakázky. Má-li k dispozici dostatek strojů, pracovníků a materiálu,  

potvrdí předběžně dohodnutý termín zhotovení. Zde je pro obchodní a předvýrobní oddělení 

velmi důležitá znalost procesů, které při výrobě probíhají, jejich aktuální stav apod.  

Nemělo by se stát, aby zákazníkem určený termín zhotovení, byl obchodním oddělením přijat, 

aniž by bylo vedoucím výroby potvrzeno, že je v tomto termínu možné zakázku zhotovit. 

Zejména z tohoto důvodu je nutné zajistit adekvátní informační tok mezi všemi odděleními.  

Rozhodne-li vedoucí výroby o změně termínu, která může být způsobena vytížení 

strojů, zpožděním na jiných zakázkách, ať už z důvodu poruchy, nedostatku výrobních 

faktorů apod., musí být o této změně zákazník informován. Nastávají však situace, kdy s touto 

změnou zákazník nemusí souhlasit. V tomto případě následuje zrušení zakázky. I zde existují 

výjimky, a to v případech, kdy se jedná o významného zákazníka. Významný zákazník může 

být stanoven podle jeho podílu na celkovém objemu zakázek. V této situaci se mohou vedoucí 

jednotlivých úseků rozhodovat, zda u méně významných zakázek pozastavit či odložit 

výrobu. Zde musí rozhodovatelé čelit riziku přesunu termínu těchto zakázek, které s sebou 

může s sebou nést penále, zvýšení nákladů na opětované započetí výroby apod.  

Tato rozhodnutí jsou opět založena na subjektivních kritériích a faktorech nejvýše 

postavených vedoucích pracovníků.  

Změna termínu je zapříčiněna několika faktory, mezi které patří poruchy na strojích, 

nedostatek výrobních faktorů (zpoždění dodavatele materiálu, nedostatek lidských zdrojů 

apod.) a další faktory, u kterých není možné stanovit stupeň rizika jejich vzniku.  

Nedojde-li ke změně termínu nebo zákazník se změnou souhlasí, pokračuje výrobní 

proces naprogramováním zakázky. Zakázka je naprogramována v příslušném software  

pro samotný výrobek i stroj, na kterém bude výrobek pálen. Chyby, které se v programovacím 

procesu mohou nastat, jsou analogicky rozděleny, podle fáze programování. V první fázi 

(programování výrobků) se jedná zejména o rozměry výrobků, které mohou být v rozporu 

s technickou dokumentací. Nejedná se pouze o chyby ve stanovení délek, ale také úhlů  

a průměrů. Tyto mají být odhaleny obsluhou konkrétního stroje, která provádí přeměření 

těchto výrobků. V případě odhalení chyby, je program vrácen programátorům k opravě. 

V tomto okamžiku opět dochází ke zpoždění výroby zakázky. Neodhalení této chyby vede 

k výrobě zmetků, reklamacím zákazníků a tím ke zvyšování nákladů na zakázku.  
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Program usnadňující řešení těchto situací, spočívá ve stanovení typů chyb,  

které je schopna opravit obsluha stroje, aby tyto chyby pak nemuseli řešit programátoři. 

 I zde mohou vznikat zpoždění, která závisí na závažnosti chyby. Snadno opravitelná 

chyba s sebou nese minimální zpoždění v řádech minut. Naopak závažná chyba v zásadných 

rozměrech může znamenat i několikahodinové zpoždění.  

Ve druhé fázi (programování stroje) vznikají chyby, které se týkají hlavně materiálu, 

do kterého má být výrobek vypálen. Chybně nastavená tloušťka nebo typ materiálu mohou 

způsobit nejen vadný výrobek, ale také poškození stroje. Kontrola správného nastavení  

a naprogramování probíhá na samotném stroji, který je vybaven počítačovým panelem.  

Na něm může obsluha kontrolovat, popřípadě měnit potřebná nastavení. 

Poškození či porucha stroje, velmi výrazně zasahuje do výrobního procesu.  

Dochází zde k nemalým zpožděním celého zpracování zakázky, růstu nákladů na opravu 

stroje, penále, apod. 

Z výše popsaného procesu je patrné, že v této fázi výrobní procesu hraje významnou 

roli lidský faktor, který může zásadním způsobem ovlivnit výrobní proces v samotném 

počátku zpracovávání zakázky. Je tedy na vedoucích pracovnících, aby jejich podřízení byli 

dostatečně proškoleni a motivování k nejlepším možným výkonům s minimem chyb.  

Kvantifikace rizika vzniku chyby v této části procesu je možno provést pomocí 

statistických metod. Na základě dat, která mohou tvořena počtem zaznamenaných chyb 

v předchozích zakázkách, je možné stanovit pravděpodobnost vzniku chyby v další zakázce, 

např. pomocí intervalů spolehlivosti, zejména studentovým rozdělením neboli t - rozdělení.  

Na základě této kvantifikace a velikosti pravděpodobnosti, může vedoucí výroby 

rozhodnout o tom, zda bude zakázce věnována zvýšená pozornost nejen v programátorském 

oddělení, ale také u obsluhy příslušného stroje. Pro toto rozhodnutí, založené na objektivních 

skutečnostech, musí vedoucí své pracovníky motivovat, aby bylo dosaženo požadovaného 

stavu. Kontrolou o úspěchu či neúspěchu přijatého řešení bude bezproblémový průbě h 

zakázky ještě před zahájení pálení, případně po odevzdání výrobku zákazníkovi a jeho 

nepožadování reklamace. 
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2.3.3 Výroba zakázky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Schéma výroby zakázky 
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Výstupem programovacího procesu zakázky je NC program, který je postoupen 

obsluze příslušného stroje. V našem případě se budeme zabývat výrobou (pálením)  

na elektrickém laseru. Obsluha elektrického laseru je povinna příslušný NC program 

zkontrolovat, viz výše. Nejprve provádí kontrolu naprogramovaného výrobku,  

tzn., že přeměřuje všechny míry, které výrobek obsahuje. Po této kontrole je pozornost 

obsluhy zaměřena na naprogramování stroje, provádí se kontrola nastavení trysek,  

pálícího plynu, nastavení pálící hlavy elektrického laseru apod.  

V případě odchylek, které jsou svou povahou snadno opravitelné – toto je podmíněno 

existencí programu (standardu), může obsluha tyto odchylky odstranit a pokračovat dále 

v kontrole. V opačném případě, kdy je odstranění odchylky složité a mimo kompetence 

obsluhy, je NC program vrácen programátorům k opravě. Jedná-li se o závadu na stroji,  

která vznikne ještě před pálení, a je-li tato závada mimo kompetence obsluhy, je povolán 

servisní technik. Rozhodnutí o povolání servisního technika provádí vedoucí výroby,  

který pro tento účel musí být obeznámen se strojem. Pro řešení těchto situací,  

je opět prospěšný program, na základě kterého bude možné formulovat poruchy, které budou 

automaticky směřovat k servisnímu technikovi. I přesto zde opět dochází ke zpoždění 

zakázky. Toto zpoždění je na rozdíl od operativně opravitelných chyb velmi výrazné.  

Výrobní proces je zpožděn v jednotkách dnů.  

Je-li porucha opravena nebo žádná nenastala, pokračuje výrobní proces kontrolou 

materiálu, do kterého bude výrobek pálen. Musí souhlasit požadovaná tloušťka plechu,  

typ materiálu, ze kterého je plech vyroben (železo, ocel, nerezová ocel apod.) a rozměr 

plechu. Je velice důležité, aby potřebný materiál byl v požadovaném množství skladem. 

Případné doobjednávání způsobí další zpoždění. Při správném fungování informačního 

systému by tato problémová situace neměla vůbec nastat.  

Zanedbání nastavení elektrického laseru před pálením může během pálícího procesu 

vést k fatálním následkům. Tyto následky se týkají nejen výrobků, které mohou být 

neopravitelně znehodnoceny, ale také může dojít k vážnému poškození samotného stroje .  

O povaze případného poškození opět rozhoduje vedoucí výroby. Rozhodnutí o návštěvě 

servisního technika může vést k úplné odstávce stroje. Během této odstávky vznikají přímé 

náklady na opravu stroje, které se mohou pohybovat v řádech desetitisíců. S odstávkou 

souvisejí také nepřímé náklady, plynoucí ze zpoždění termínu dodání zakázky,  

kdy je zákazníkem může požadována sleva. Další náklady jsou tvořeny náklady ušlé 

příležitosti, kdy v důsledku zastavení výroby může společnost přicházet o nové zakázky. 
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V této situaci rozhodovatel rozhoduje o tom, zda a které zakázky mohou být přesunuty  

na zbývající stroje, které odložit, či zcela zrušit. Opět je zde rozhodováno dle již výše 

uvedených kritérií, a to ziskovosti, rizikovosti zakázky, zkušeností a možné další spolupráce 

se zákazníkem.  

Proces pálení výrobků je doprovázen namátkovou kontrolou obsluhy, která v určitých 

úsecích pálení kontroluje stav výrobků a paprsek laseru. Tato kontrola je důležitá u výrobků, 

které mají tendenci se vyklápět, protože při průjezdu hlavy laseru kolem vyklopeného 

výrobku může dojít k nárazu o tento výrobek, čímž se poškodí tryska laseru a musí  

se vyměnit. Kontrolovány jsou také jednotlivé výrobky, u kterých si obsluha všímá řezu  

a zda při pálení nevznikají otřepy. Odchylky se řeší operativně pomocí nastavení a kalibrace 

laseru. 

Konec procesu pálení výrobků nastává ve chvíli, kdy svou činnost ukončí 

naprogramovaný NC program. Celková doba pálení se liší v závislosti na výrobku – tvarově 

složitý výrobek s velkým množství vykrojení a děr se pálí podstatně déle než čisté 

obdélníkové tvary, počtu kusů – s vyšším počtem malých výrobků se zvyšuje i doba pálení 

(výjimkami jsou rozměrné výrobky se mnoha výřezy), materiálu – zde závisí doba pálení  

na tloušťce, s rostoucí tloušťkou roste i doba pálení, a operacích, které jsou naprogramovány  

(u některých zakázek je součástí pálení také gravírování).  

Podnik ve své výrobní činnosti praktikuje procesní předmětný princip. Funguje zde 

jednotný materiálový tok, což znamená, že jednotlivá pracoviště jsou uspořádána podle 

výrobního postupu. Tento postup je časově nespojitý, protože v závislosti na výrobku, jsou 

jednotlivá pracoviště vynechávána. (Tomek & Vávrová, 2007) 

Po skončení procesu pálení provede obsluha elektrického laseru namátkovou kontrolu 

vypálených výrobků a přenechává další pracovní úkony pomocníkovi, který odpovídá 

zejména za očištění výrobků, jejich správný počet, správné vypsání průvodního dokumentu  

(u výrobků, které postupují k dalším pracovištím k dalšímu opracování) a nezbytný úklid 

pracoviště, aby bylo možno začít pracovní proces na další zakázce.  

Z výše uvedeného popisu samotné výroby je patrné, že tato fáze výrobního procesu 

pracuje s velkým rizikem, jehož negativní dopad může celý tento výrobní proces výrazně 

ovlivnit. Riziko je možné snížit důkladným proškolením obsluhy, tvorbou databanky 

programů pro řešení problémových situací, motivací pracovní a kvalitními rozhodnutími 

činěnými na základě objektivní faktů.  
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

S využitím teoretických východisek bude prováděna analýza řešení problémových 

situací. Analýza bude prováděna na zakázkách společnosti Denip, spol. s  r.o.,  

jejíž charakteristika následuje níže.  

3.1 Základní údaje 

Název společnosti:  DENIP, spol. s r.o. 

Sídlo společnosti:  Hlučín, Mládežnická 29 

Provozovna:   Střádalů 637, Ostrava – Kunčičky 

Identifikační číslo:  47678071 

Webové stránky:  www.denip.cz, www.denipkiosk.cz 

3.2 Historie podniku 

Společnost Denip, spol. s r.o. byla založena v srpnu roku 1992 v Ostravě,  

kdy předmětem podnikání byla výroba strojů a zařízení, inženýrská a technická činnost. 

V těchto činnostech pokračuje společnost dodnes. Oficiální založení a počátek fungování 

společnosti začíná v roce 1993. Od roku 1999 provozuje společnost svou činnost ve vlastních 

výrobních prostorech v Ostravě – Kunčičkách. Společnost je od roku 2004 držitelem 

certifikátu Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2010 rozšířila 

společnost svou činnost o výrobu informačních kiosků. V roce 2010 se společnost umístila  

na druhém místě v ceně VODAFONE FIRMA ROKU 2010 Moravskoslezského kraje. 

V současnosti se společnost profiluje jako profesionální strojírenská firma se specializací  

na komplexní zpracování plechu. Používá CNC laserové a vysekávací stroje, ohýbací  

a ohraňovací lisy. Její zámečnická dílna poskytuje široké možnosti využití. 

3.3 Vlastnictví a vedení společnosti 

 Úplnými vlastníky společnosti jsou manželé Ing. Bohuslava Krystynová  

a Ing. Václav Krystyn, kteří zároveň vystupují i jako jednatelé společnosti. Užší vedení 

společnosti se skládá z vedoucích výrobních úseků, obchodního úseku, expedice a jednatelů 

společnosti. Více viz Příloha 1, Organizační struktura.  

 

http://www.denip.cz/
http://www.denipkiosk.cz/
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3.4 Současný profil společnosti 

Společnost se specializuje v komplexním zpracování plechu, pálení a řezání laserem, 

děrování, prostřihování a ohýbání plechových výrobků. Hlavním cílem společnosti  

je maximální vstřícnost ke specifickým požadavkům klienta, což je v kombinaci  

s efektivní, rychlou a vysoce kvalitní prací velkou konkureční výhodou. Společnost 

v současné době zaměstnává 80 zkušených pracovníků s dlouholetou praxí. 

Motto společnosti: "Vaše idea, naše služba, Váš úspěch" 

Některé projekty společnosti jsou spolufinancovány s fondů Evropské unie.  

Dále se společnost podílí na mezinárodní výměně praktikantů ve spolupráci s  organizací 

AIESEC. 

Společnost je významným obchodním partnerem pro řadu významných strojírenských, 

elektrotechnických, potravinářských, farmaceutických a designérských firem doma i 

v zahraničí. Do zahraničí se vyváží 40% celkové produkce. Odbytovými zeměmi jsou 

převážně Německo a Nizozemí. (Denip, 2011) 

3.5 Počet zaměstnanců 

 V současnosti zaměstnává společnost 80 zkušených pracovníků. Tento počet však 

v jednotlivých letech kolísal v závislosti na ekonomickém vývoji. Podstatné snížení počtu 

zaměstnanců společnost zaznamenala v období ekonomické recese v letech 2008 a 2009. 

Tato recese společnost velmi ovlivnila zejména, v objemu zakázek. Více o vývoji počtu 

zaměstnanců v následujícím grafu. 

3.1 Vývoj počtu zaměstanců v letech 2006 – 2010 
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3.6 Objem výroby a zisk 

 Objem výroby bude vyjádřen velikostí obratu společnosti v jednotlivých letech.  

Ve sledovaném období od roku 2006 do roku 2010. V těchto letech je možné vysledovat  

jak nárůst objemu výroby (rok 2006 a 2007), tak výrazný pokles v období ekonomické recese 

(rok 2008 a 2009). (Justice, 2011) 

Podobný trend vykazuje i ukazatel zisku společnosti. Na níže uvedených grafech  

je tedy možné pozorovat projevy ekonomické recese.  

3.2 Vývoj objemu výroby v letech 2006 – 2010 

 

3.3 Vývoj zisku v letech 2006 – 2010 
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3.7 Technologické a výrobní vybavení společnosti 

Výrobní proces společnosti probíhá na 10 strojích německé společnosti TRUMPF  

na zpracování plechových dílů a dílů z nerezi. Těmito stroji jsou 3 elektrické lasery,  

3 vysekávací stroje a 4 ohýbací stroje. Všechny tyto stroje jsou kapitálově velmi náročné  

na pořízení. Cena jednoho elektrického laseru se pohybuje kolem 15 mil. Kč.  V současné 

době má společnost okolo 2700m2 výrobních ploch. Pro klienty bylo nedávno zřízeno 

designérské a konstrukční studio, které uceluje nabídku poskytovaných služeb  

na komplexní zpracování plechu od návrhu až po hotový produkt. 

3.8 Poskytované služby a produkty 

3.8.1 Děrování, vysekávání, prostřihování 

Tyto služby jsou poskytovány pomocí strojů TruPunch 5000, Trumatic TC5000 R, 

Trumatic TC200 R. Tyto stroje, jinak děrovací lisy, jsou určeny k děrování, prostřihování, 

vysekávání, stříhání, prolisování, a to pro plechy z různých materiálů (ocelové, nerezové, 

mosazné, hliníkové, měděné). 

Pomocí těchto strojů lze vyrobit tvarově přesné výstřižky, speciální prolisy, větrací 

lamely, atypické otvory, důlčiky, znaky a loga. Používaná technologie umožňuje opracování 

s maximální přesností, kdy nejmenší programovatelná míra je 0,01mm, maximální výrobní 

odchylka se pohybuje v intervalu +/- 0,1 mm. Opracovat lze plech o maximálním rozměru 

1250x2500 mm a tloušťky 4 mm.  

Technologie zařízení umožňuje nejen kusovou, ale i sériovou výrobu. Výkonné stroje 

umožňují rychlé zhotovení velkého množství dílců, které naleznou široké využití pro výrobu 

libovolných plechových výrobků. (Denip, 2011) 

3.8.2 Řezání, pálení a vypalování laserem 

Tento výrobní proces probíhá na třech strojích, které jsou řazeny do kategorie 

elektrických laserů, a to TruLaser 3050, Trumatic L3030 TLF3000 TURBO, Trumatic 

L3050 TLF5000. Stroje jsou určeny k řezání tvarových výpalků, které jsou velmi přesné, 

obsahují kvalitní řezné hrany. Tento způsob zpracování plechu je vůbec nejkvalitnější způsob 

dělení plechu. 

Použitá technologie je vhodná pro výrobu složitých tvarových plochých výrobků.  

Je zde možnost výroby velmi přesných dílů s řeznými hranami bez okují,  

oxidů a bez poškrábání povrchu materiálu, není tedy nutné další opracování výrobků.  
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Technologie umožňuje řezání a pálení do konstrukční oceli o tloušťce až 25mm, 

nerezové oceli až do 20 mm, hliníkové slitiny až do 12 mm. I na těchto strojích je dosahováno 

maximální možné přesnosti, kdy nejmenší programovatelná míra je 0,01 mm a maximální 

výrobní odchylka se pohybuje v intervalu +/- 0,1 mm. Maximální rozměr plechu, který může 

být zpracován, je 1500 x 3000 mm. (Denip, 2011) 

3.8.3 Ohýbání a ohraňování 

Ohýbání a ohraňování tvarových výstřižků a výpalků probíhá na čtyřech strojích 

TruBend 5130, Trumabend V 50, Trumabend V 85, Trumabend V 130. Lisovací síla 

těchto strojů je až 130 tun. (TRUMPF, 2011) Vše je řízeno pomocí technologie CNC. 

Zpracovat lez plech až do tloušťky 8 mm. Stroje a pracovníci pracují s maximální přesností, 

kdy se přesnost ohybu pohybuje v intervalu +/- 0,1 mm, přičemž délka tohoto ohybu může 

být až 3 m.  

Stroje pracují s dělenými nástroji, které je možné použít pro velkou škálu používaných 

materiálů (ocelové, nerezové, mosazné, hliníkové, měděné). (Denip, 2011) 

3.8.4 Technologické možnosti 

 Oddělení zámečnické dílny může dále poskytnout komplexní služby v dalším 

zpracování plechů a výrobků. Je zde možné provádět svařování WIG, bodové svařování, 

kondenzátorové navařování spojovacích prvků, svařování v ochranné atmosféře CO2  

a argonu. Provádí se zde nastřelování spojovacích prvků, lisování matic z různých materiálů, 

zabrušování svarových hran a dokončovací operace – montáž. Probíhá zde také zakázková 

výroba pantů. 

Společnost ve všech svých procesech dodržuje rovnoměrnou kvalitu výroby. Snaží se 

pružně reagovat na změny ve výrobě. Provádí kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. 

Výroba probíhá dle technické dokumentace ve fyzické podobě (výkresy) nebo elektronické 

(formáty DWG a DXF). Samozřejmostí je balení produktu a jeho následná expedice se 

zajištěním dopravy. Od roku 2010 se společnost také zaměřuje na výrobu, pronájem a prodej 

informačních kiosků, terminálů a digitální reklamy.  
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4 APLIKACE STANOVENÉHO POSTUPU ŘEŠENÍ PRO 

KONKRÉTNÍ PŘEDMĚTNOU SITUACI 

 
Po výše zmíněné charakteristice společnosti Denip, spol. s r.o. přistoupíme k analýze 

úrovně rozhodovacích procesů v konkrétních problémových situacích. Budou zkoumány 

zakázky, které ve společnosti Denip, spol. s r.o. proběhly v minulosti. Zkoumání bude 

zaměřeno na problémové zakázky, u kterých byl zaznamenán výskyt problémových situací. 

Data z těchto zakázek spadají do kategorie důvěrných, proto v níže uvedených případech 

budou jména firem, zakázek a jiných identifikačních znaků nahrazeny písmeny abecedy, 

případně číslicemi.  

Pomocí teoretických východisek, která jsou specifikována v teoretické časti,  

budu provádět hodnocení rozhodovacích procesů na konkrétních zakázkách společnosti 

Denip, spol. s r.o. Na základě získaných výsledků provedu vyhodnocení těchto procesů  

a pokusím se navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení výrobních procesů. 

4.1 Zakázka „A“ 

První zakázka, která bude prozkoumána, je zakázka holandské společnosti,  

která si objednala výrobu sušících pecí. Tyto sady sušících pecí slouží pro další výrobu 

v gumárenském průmyslu. Zakázka je sama o sobě technologicky náročná. Sestava sušících 

pecí se skládá z mnoha různých dílů, které se liší tvarem, materiálem (nerezová ocel, pozink)  

a opracováním. V případě této zakázky se jedná o opakovanou výrobu. V minulosti  

již výroba tohoto výrobku proběhla a je na ni vytvořena veškerá dokumentace a výrobní 

program. Výroba této zakázky, která zahrnuje všechny procesy (programování, pálení, ohyb 

apod.), je 5-6 týdnů. O této skutečnosti je již zákazník obeznámen.  

4.1.1 Přijetí zakázky „A“ 

 Oficiální objednávka holandského podniku byla obdržena ve společnosti Denip, spol. 

s r.o. dne 10. 1. 2011. Objednávku přijalo obchodní oddělení. I přesto, že je objednávka  

již evidována a byla několikrát vyhotovena, požadoval zákazník cenovou nabídku,  

a to zejména z důvodu ověření, zda nedošlo k nárůstu cen výrobních faktorů. 

Tvorba cenové nabídky byla komunikována ze tří stran. Na první úrovni obchodním 

zástupcem, jemuž byla objednávka doručena, na druhé úrovni zpracovatelem cenové nabídky, 

v závěru procesu pak vedoucím výroby, který upřesnil termín zhotovení. 
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 Vypracování cenové nabídky bylo hotovo o čtyři dny později. Čas zpracování 

cenových nabídek se odvíjí od velikosti objednávky. Velké objednávky trvají 4-5 dní,  

malé objednávky 1-2 dny. Zákazníkovi byla cenová nabídka doručena 14. 1. 2011,  

ten do dvou dnů odpověděl. Dne 15. 1. 2011 dorazil souhlas zákazníka s cenovou nabídkou. 

Tímto souhlasem byla objednávka postoupena předvýrobnímu oddělení.  

 Předvýrobní oddělení zpracovává technickou dokumentaci, průvodní dokumenty  

a připravuje materiály pro programátorské oddělení. Příprava výroby trvala u této zakázky 

jeden den. Opět zde záleží na velikosti a složitosti zakázky. Jelikož se jednalo  

o zakázku, která byla již dříve vyhotovena, trval tento proces jeden den a ještě téhož dne byla 

zakázka odeslána programátorskému oddělení. 

 Na základě vypracovaného programu byla následně stanovena konečná kalkulace.  

Při porovnání cenové nabídky předběžné a cenové nabídky konečné, se neobjevily 

nesrovnalosti. Zakázka tedy nebyla nadhodnocena ani podhodnocena. U této zakázky může 

být tedy řečeno, že cenař je kompetentní osobou, která správně rozhodla o stanovení cenové 

nabídky. Toto správné stanovení ceny nevedlo k dalšímu zdržení a zakázka byla postoupena 

výrobnímu oddělení. 

4.1.2 Postoupení zakázky „A“ výrobnímu oddělení 

 Během programování a tvorby NC programu se neobjevily žádné nesrovnalosti  

a zakázka mohla být ještě téhož dne postoupena výrobnímu oddělení. Výrobní oddělení 

obdrželo zakázku 16. 1. 2011. Na tomto oddělení došlo k upřesnění termínu,  

zavedení požadavků na materiál apod. do informačního systému. Na základě dat 

z informačního systému vyšlo najevo, že požadovaný materiál nebyl v potřebném množství 

skladem. O této skutečnosti byl informován vedoucí výroby, který po prozkoumání zakázek  

na ostatních strojích zjistil, že materiál pro výrobu zakázky A byl potřebný i pro jiné zakázky 

na zbývajících strojích. 

4.1.2.1 Příslušná kompetence řešení problému nedostatku materiálu 

 V návaznosti na výklad v teoretické části bude na tento problém pohlíženo pomocí 

čtyř základních otázek řešení problému. Tou první je příslušná kompetence k řešení 

problému. Problém s nedostatkem materiálu řešila osoba vedoucího výroby. Tato osoba 

neboli pracovní místo rozhoduje na základě informací z informačního systému.  

V tomto případě informační systém ukázal, že materiál pro výrobu celé zakázky nebyl 

skladem. Muselo dojít k jeho objednání, o kterém rozhoduje výhradně toto pracovní místo.  
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Vedoucí výroby rozhodne o objednání materiálu a předá požadavek vedoucímu nákupu,  

který je povinen požadovaný materiál objednat a nakoupit. U této problémové situace  

je zřejmé, že rozhodovací místo vedoucího výroby je kompetentní řešit daný problém. 

4.1.2.2 Existence programu pro řešení nedostatku materiálu 

 Druhou otázkou řešení problému je existence programu pro řešení určitého 

problému. Problém nedostatku materiálu má jasně stanovený postup řešení.  

Tento nedostatek, prokázaný informačním systémem v době zpracovávání zakázky,  

je zjištěn vedoucím výroby. Ten rozhodne o objednání materiálu a předá požadavek 

vedoucímu nákupu, který požadovaný materiál zajistí. Zde vstupují do procesu další 

proměnné, jakými jsou samotní dodavatelé, dodací lhůty apod. U této otázky může být 

řečeno, že pro řešení této situace existuje program (pravidlo, předpis) řešení problému. 

4.1.2.3 Časové etapy řešení nedostatku materiálu  

 Třetí otázka se zabývá časovými etapami řešení problému. Problém nedostatku 

materiálu se zde může rozvrhnout do několika etap. Časový bod samotného vzniku tohoto 

problému je možné odhalit v okamžiku přijetí zakázky obchodním oddělením.  

Zde ovšem vystává problém, že při této objednávce ještě není jisté, zda zákazník objednávku 

na základě cenové nabídky přijme. Proto nemůže být vydáno rozhodnutí o nákupu materiálu 

v tento den, tedy 10. 1. 2011. Držení takového velkého množství materiálu jako u zakázky A 

by zvyšovalo skladovací nároky.  

Pro účely této práce může být uvažováno toto datum jako vznik problému. Mrtvý 

čas, který vznikne mezi tímto vznikem problému a poznáním problému, je 6 dní. Následující 

etapy rozhodovacích časů jako příprava rozhodnutí, nalezení rozhodnutí jsou učiněny 

během několika hodin. Zdržení nastává při realizaci rozhodnutí a působení rozhodnutí,  

protože dodací lhůta materiálu byla u této zakázky 5 dní. Materiál dorazil v  potřebném 

množství do podniku až 21. 1. 2011. 

4.1.2.4 Kvalita rozhodovacího procesu při nedostatku materiálu 

 Poslední otázkou je kvalita vlastního rozhodovacího procesu. Rozhodování 

kompetentní osoby (vedoucího výroby) je založeno na zkušenostech, znalostech a datech 

informačního systému. Na základě těchto zdrojů byla v této situaci zřejmá tato fakta:  

Doba dodání nového materiálu je zpravidla 5 dní. Použití materiálu z ostatních zakázek, které 

byly vyhotovovány na jiných strojích, by na těchto strojích zastavilo výrobu, což nebylo 

nemyslitelné. Zároveň nebyl dostatek zakázek, na kterých by mohly zbývající stroje pracovat. 
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Po zvážení těchto faktů se rozhodovatel rozhoduje mezi těmito dvěma variantami řešení:  

a) přerušit výrobu zakázek na ostatních strojích a materiál použít na výrobu zakázky 

„A“;  

b) odložit výrobu zakázky „A“ a objednat materiál.  

Rozhodovatel se rozhodl pro variantu b). Své rozhodnutí zdůvodnil nedostatkem 

zakázek, kvůli kterému si nemohl dovolit odstavit dva stroje. Došlo tedy k objednání 

materiálu, který dorazil za pět dní 21. 1. 2011.  

4.1.3 Výroba zakázky „A“ 

 K výše uvedenému datu byla zakázka předána k příslušnému elektrickému laseru 

k vypálení. Pracovní motivace obsluhy stroje, která má zakázku před pálením zkontrolovat,  

zde hraje významnou roli. Pouze zodpovědná kontrola, která začíná odebráním správné 

zakázky, může zajistit, že u zakázek nebude docházek k dalšímu zpoždění. U této zakázky  

vše proběhlo bez problémů. NC program byl v bezchybný, a nemuselo dojít k jeho 

opravám. V technické dokumentaci je poznačeno a stvrzeno podpisem odpovědné  

osoby – obsluhou stroje – že je zakázka připravena k pálení. Po této kontrole nemusí  

a neproběhlo bezprostřední započetí výroby zakázky. Kontrola může probíhat paralelně  

na počítačovém panelu stroje. Pálící čas u této zakázky byl rozvržen do pěti dnů mezi 

odpolední a noční směny. Celkový pálící čas měl činit 75 hodin.  

Začátek pálení se obešel bez problémů, první vzorky výrobků nevykazovaly žádné 

odchylky. Třetí den po začátku pálení, 23. 1. 2011 se vyskytla druhá problémová situace. 

Došlo ke kolizi stroje. Kolizi stroje způsobil vyklopený výrobek, do kterého pálící hlava  

při průjezdu narazila. Stroj přestal pracovat a nereagoval na opakovaná restartování  

NC programu. Důsledkem této kolize mohla být poškozená tryska, čočka či celá pálící hlava 

laseru. Celý stroj musel být vypnut a byl zavolán vedoucí výroby.  

4.1.3.1 Příslušná kompetence řešení problému kolize stroje 

I na tento problém bude nahlíženo pomocí čtyř základních otázek řešení problému. 

První otázkou je příslušná kompetence k řešení problému. Problém kolize neboli poruchy 

stroje řešila jako první obsluha stroje. Která má pro používání stroje potřebnou kvalifikaci.  

Ke zjišťování poruch nebo opravám stroje používala pouze svých zkušeností,  

což mohlo způsobit i vážnější poškození stroje. Obsluha stroje nebyla pro řešení tohoto 

problému kompetentní.   
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Povinností obsluhy stroje je v těchto případech zavolat vedoucího výroby.  

Toto pracovní místo je kompetentní v těchto situacích rozhodovat. Vedoucí výroby společně 

s mistrem tohoto oddělení provedl marné pokusy ke znovunastartování stroje,  

ovšem zde také jednal na základě zkušeností s tímto strojem.  

K opravě a vyřešení problému svépomocí není ani osoba vedoucího výroby 

kompetentní (způsobilá). Vedoucí výroby je kompetentní rozhodovat pouze o možnostech 

dalšího postupu. Tento postup zahrnuje komunikaci se servisním střediskem. Na výběr jsou 

dvě varianty, a to telefonní komunikaci s kompetentní osobou nebo zavolání servisního 

technika k opravě stroje.  

4.1.3.2 Existence programu pro řešení kolize stroje 

 Druhou otázkou řešení problému je existence programu pro řešení určitého 

problému. Kolize stroje nemá jasně stanovený postup řešení, protože povaha poruchy se liší 

v závislosti na druhu kolize. Obecným pravidlem je pokusit se stroj opravit svépomoci.  

Na základě předchozích zkušeností opravit daný problém. V případě neúspěchu následuje 

komunikace se servisním střediskem a následná návštěva servisního technika.  

Smluvní vztah, který má společnost Denip spol. s r.o. s dodavatelem elektrických 

laserů, společností TRUMPF stanoví, že servisní technik se musí dostavit do 24 hodin. 

Servisní technik dorazil 24. 1. 2011. U této zakázky bylo postupováno podobně. Vzhledem 

k velikosti zakázky bylo upuštěno od telefonické komunikace s cílem rychlého odstranění 

problému a byl rovnou zavolán servisní technik.  

4.1.3.3 Časové etapy řešení nedostatku materiálu  

 Třetí otázka se zabývá časovými etapami řešení problému. U kolize stroje 

vznikl problém na odpolední směně 23. 1. 2011. Od vzniku problému bylo v řádu hodin 

rozhodnuto o zavolání servisního technika, který mohl zjistit skutečnou podstatu problému. 

K poznání problému, tzn. co se strojem skutečně je, došlo až o den později 24. 1. 2011,  

kdy dorazil servisní technik. Mrtvý čas zde činil jeden den.  Servisní technik po tří hodinové 

práci oznámil vedoucímu výroby, že je prasklý keramický dílec. Vzhledem k tomu,  

že tento díl nemá společnost Denip, spol. s r.o. skladem, musel být objednán.  
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Objednání náhradního dílu opět vedlo ke zpoždění. Toto zpoždění činilo dalších  

24 hodin. Po výměně tohoto dílu následovalo nezbytné testování, zkoušení a znovu rozjetí 

objednávky. K realizaci rozhodnutí a jeho působení došlo dne 26. 1. 2011.  

V tento den byla opět zakázka  úspěšně zavedena do dalšího procesu pálení a výroby.  

Do konce procesu pálení už nenastaly další problémy a zakázka byla na tomto oddělení  

dokončena 29. 1. 2011. 

4.1.3.4 Kvalita rozhodovacího procesu při kolizi stroje 

 Čtvrtou otázkou je kvalita vlastního rozhodovacího procesu. Rozhodování 

kompetentní osoby (vedoucího výroby) je založeno na zkušenostech, znalostech a povaze 

poruchy stroje. Na základě těchto zdrojů byla v této situaci zřejmá tato fakta: stroj nepracuje 

z důvodu kolize pálící hlavy s výrobkem; není zřejmý rozsah poškození, zakázka musí  

co nejdříve pokračovat v dalším procesu; pokusy o opravy byly neúspěšné. Vedoucí výroby  

se zde rozhodoval mezi dvěma variantami řešení: 

a) zvolit telefonickou komunikaci za účelem vyřešení problému na dálku; 

b) zavolat servisního technika  

Rozhodovatel se rozhodl pro variantu b). Své rozhodnutí zdůvodnil důležitostí 

zakázky, kdy stroj musí být, co nejdříve uveden do provozu a případná telefonická 

komunikace by mohla vést jen k dalšímu zdržení. Tento úsudek vychází z minulých 

zkušeností s poruchami stroje. Vedoucí výroby u toho rozhodnutí pracoval s rizikem, že se 

bude jednat o banální poruchu, kterou bylo možné opravit i na dálku. Později se ovšem 

ukázalo, že byla návštěva servisního technika nutná.  
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4.1.4  Souhrn zakázky „A“ 

Tabulka 1 Průběh zakázky A 

Činnost Datum 
Počet dní 

zpracování zakázky 
Celkové zdržení 

Přijetí objednávky 10. 1. 2011 1  

Vyhotovení cenové 

nabídky 
14. 1. 2011 4 

 

Schválení cenové 

nabídky 
15. 1. 2011 1 

 

Postoupení 

výrobnímu oddělení  
16. 1. 2011 1 

 

Dodání materiálu, 

začátek výroby 
21. 1. 2011 5 5 

Porucha/kolize 

stroje 
23. 1. 2011 2 4 

Návštěva servisního 

technika 
24. 1. 2011 1  

Objednání 

náhradního dílu 
25. 1. 2011 1  

Znovu započetí 

výroby 
26. 1. 2011 1  

Dokončení zakázky 

na el. laseru 
29. 1. 2011 3  

Celkem  20 9 

   

Z výše uvedené tabulky je zřejmý průběh zakázky i její zdržení. Důležité body jsou 

zvýrazněny tučně.  

Příčinou největšího zdržení – nedostatek materiálu – byla náročnost zakázky  

na materiál. Podnik nebyl na tuto zakázku předzásoben, proto došlo ke zpoždění v délce pěti 

dnů. Těchto pět dnů je standardní délka dodací lhůty materiálu.  

Příčinou druhého zdržení byla kolize stroje. Z tohoto zdržení můžeme nepřímo vinit 

obsluhu stroje, která nedbala svých povinností a nesledovala průběh pálení.  

Nezaznamenala tak vyklopení výrobku, které vedlo k závažné poruše stroje.  
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Rozhodnutí, která u této zakázky učinil vedoucí výroby, byla založena na objektivních 

faktorech a dle mého názoru byla pro řešení problémových situací správná. Při nedostatku 

materiálu si nemohl vedoucí výroby dovolit, aby na úkor jednoho stroje byla práce na dalších 

dvou zastavena. Bylo tedy vhodné počkat na dodání potřebného materiálu. Také nebylo 

vhodné přistupovat k objednání materiálu při přijetí objednávky ještě před schválením cenové 

nabídky. Zde je riziko možného zamítnutí cenové nabídky, zrušení objednávky a zbytečného 

nárůstu zásob, které v sobě mohou vázat důležité finanční prostředky 

Ve druhém případě vedoucí výroby správně zvolil okamžité zavolání servisního 

technika. Telefonní konzultace by v tomto případě vedla k dalšímu zbytečnému zdržení, 

protože porucha jako taková byla pro pracovníky neopravitelná.  

U této kolize je vedoucí výroby povinen provést šetření, které odhalí pravou příčinu 

problémové situace. U zakázky „A“ byla odpovědnost za tuto chybu zřejmá. Obsluha stroje 

nedbala svých povinností a nekontrolovala celý průběh pálícího procesu. Nemohla si tedy 

všimnout vyklopeného výrobku, který zapříčinil kolizi, která vedla k odstávce stroje. 

Zkoumání této příčiny už není předmětem této práce. 

Správná rozhodnutí vedoucího výroby jsou zde podpořena i faktem, že došlo  

k dodržení termínu zhotovení zakázky. Vedoucí správně odhadl situaci a informoval ostatní 

pracoviště, která se na výrobě zakázky podílela, aby došlo k úpravě harmonogramu jejich 

činností.  

Zakázkou „A“ byl demonstrován výrobní proces u zakázek, které již mají vytvořený 

výrobní program. Problém tedy může nastat pouze v nedostatku materiálu a samotném 

pálícím procesu. Chyby způsobené nedostatkem materiálu jsou odstranitelné pomocí zlepšení 

v informační soustavě podniku. Naopak chyby způsobené ve výrobním procesu je velmi těžké 

předvídat a velkou roli zde hraje lidských faktor. Ovšem ne všechny chyby v procesu pálení 

jsou zapříčiněny lidmi. Odhadem bylo stanoveno, že 30% poruch stroje je nezávislých  

na lidském faktoru. 
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4.2 Zakázka „B“  

Zakázka, která se bude v následujícím textu prozkoumána, byla zadána českou firmou, 

která se zabývá strojírenstvím. Tato firma s minulosti zadávala objednávky v DWG  

souborech, které jsou pro bezchybný průběh objednávky nezbytné. V posledních letech 

z blíže nespecifikovaných důvodů dodává objednávky v PDF souborech, které jsou nepřesné, 

a není možné přesně vypočítat všechny potřebné rozměry. V případě této zakázky se jedná  

o novou výrobu. V minulosti sice již proběhla výroba zakázek u této společnosti,  

ale typ výrobku je v tomto případě zcela odlišný. Je tedy nutné vytvořit zcela novou cenovou 

kalkulaci a následně celý výrobní program. V ideálním případě je celá zakázka,  

která obsahuje vyhotovení ocelových U-profilů a jejich následný ohyb, hotova do 14 dní.  

4.2.1 Přijetí zakázky „B“ 

Dne 11. 11. 2010 byla obchodním oddělením přijata objednávka na vyhotovení výše 

zmíněných U-profilů. Jednalo se o malou zakázku, u které byla známa cenová nabídka  

již do dvou dní. Tuto cenovou nabídku vytvořil cenař společně s obchodním oddělením. 

Cenová nabídka byla zákazníkovi doručena 13. 11. 2011. Vzhledem k obtížné komunikaci 

s tímto zákazníkem, který se takto k cenovým nabídkám vyjadřuje opakovaně, byl souhlas 

s cenovou nabídkou dán až 21. 11. 2011. Toto zdržení na straně zákazníka je ošetřeno  

ve smlouvách, které obsahují klauzuli o posunutí termínu zhotovení zakázky z důvodu 

zdržení na straně zákazníka.  

Ještě téhož dne byla zakázka postoupena předvýrobnímu oddělení. Toto oddělní 

zpracovalo technickou dokumentaci, vytisklo průvodní dokumentaci a zakázku předalo 

programátorskému oddělení. Toto oddělení nemuselo disponovat potřebnými znalostmi 

tykající se výrobních technologií. 

Programátorské oddělení objevilo zásadní problém. Při programování výrobku  

se 23. 11. 2010 přišlo na to, že technologie, které používá společnost Denip, spol. s r.o.,  

není schopna výrobek vyrobit. O této skutečnosti byl informován vedoucí výroby a začal 

proces řešení tohoto problému. Opět bude na tento proces nahlíženo pomocí čtyř základních 

otázek. 
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4.2.1.1 Příslušná kompetence řešení problému technologie  

Kompetentní osobou k řešení daného problému byl vedoucí výrobního oddělení. 

Technologické možnosti výroby spadají pod nezbytné znalosti vedoucích výrobních úseků. 

Vedoucí v tomto případě rozhodoval o tom, jak tuto situaci vyřešit. Buď zakázku odmítnou 

z technologických důvodů, nebo najít schůdné řešení pro obě strany. 

Příčinou vzniku tohoto problému nemůže být označena používaná technologie. 

Příčinou byla chyba cenaře, který přijal a ocenil zakázku, aniž by zkontroloval její parametry.  

V tomto problému byl nekompetentní osobou cenař. Zde platí, že rozhodovací místo cenaře 

není kompetentní, ale je účelné řešit tento problém na tomto místě, proto je nutné zvýšit jeho 

kompetenci. O postihu této osoby případně personální změně nebyly získány žádné 

informace. 

4.2.1.2 Existence programu pro řešení problému technologie 

Bude-li zkoumáno, zda pro danou problémovou situaci existuje program pro její 

řešení, musí být řečeno, že neexistuje, ale je žádoucí a možné jej vytvořit. Příčinou problému 

bylo selhání lidského faktoru, kdy pracovník nesplnil své základní pracovní povinnosti. 

Program lze vytvořit pro následující nacházení řešení. A to rozhodnout zda se v těchto 

případech zakázka ihned zruší nebo bude se zákazníkem konzultována případná změna 

parametrů zakázky. O programu můžeme hovořit v případě stanovení řešení problému,  

kdy je toto řešení neprodleně odfaxováno zákazníkovi. Zákazníkovi je dána tří denní lhůta 

k vyjádření. Nevyjádří-li se, je to bráno jako souhlas s uvedeným řešením. U této zakázky  

byl zákazník kontaktován s technologickým problém a zároveň i jeho řešením. Na toto řešení 

zákazník přistoupil, přesto zakázka nabyla dalšího zdržení. 

4.2.1.3 Časové etapy řešení problému technologie 

Zdržení vede k položení třetí otázky, a to časovým etapám řešení problém.  

Problém vznikl při tvoření cenové nabídky, kdy cenař opomenul zkontrolovat všechny 

parametry zakázky. K tomuto opomenutí došlo 13. 11. 2010 tím, že byla zákazníkovi 

odeslána cenová nabídka ke schválení. Při správném postupu by si cenař všiml chyby už při 

přijetí objednávky, a to 11. 11. 2010. Dalším zdržením, které znemožnilo poznání problému, 

a které může být zahrnuto do mrtvého času, je čekání na vyjádření zákazníka.  

Vyjádření trvalo zákazníkovi 8 dní. K poznání problému došlo na programátorském oddělení 

23. 11. 2010. Mrtvý čas, kdy se se zakázkou nijak nepracovalo, činil 12 dní.  
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Příprava rozhodnutí, tzn. proces, při kterém se vedoucí pracovníci výrobních 

oddělení spolu se zákazníkem snažili najít schůdné řešení, trvala dva dny. Zákazníkovi byla 

navržena úprava rozměru, která již byla v technologických možnostech výroby.  

Pro tyto účely je v rámci rozhodovacího procesu stanoveno jasné pravidlo, které ukládá  

za povinnost tuto změnu zákazníkovi neprodleně oznámit (fax). Zákazník na tuto změnu 

může reagovat ve lhůtě 3 dnů.  Pokud zákazník neodpoví, je to považováno za souhlas 

s uvedenou změnou. V tomto případě zákazník odpověděl během dvou dní.  

Tímto bylo nalezeno řešení problému a jeho realizace probíhala na programátorském 

oddělení, kde proběhlo celé naprogramování výrobku i stroje. Působení rozhodnutí bylo  

ve formě NC programu, který byl 27. 11. 2010 předán výrobnímu oddělení.  

4.2.1.4 Kvalita rozhodovacího procesu problému technologie 

Kvalita rozhodovacího procesu v této problémové situaci je závislá na znalostech, 

zkušenostech a motivaci vedoucího výroby. V případě neznalosti technologických možností 

nemůže provést rozhodnutí, které by vyhovovalo oběma stranám. Pravděpodobně by došlo  

ke zrušení zakázky. Nedostatek  motivace může vedoucího pracovník vést k nezájmu o řešení 

tohoto problému a také k pravděpodobnému zrušení zakázky.  

U zakázky „B“ může být rozhodovací proces označen jako kvalitní, protože vedoucí 

výrobního oddělení disponoval potřebnými znalostmi, zkušenostmi a byl vnitřně motivován 

daný problém vyřešit. Mohl se rozhodnou mezi dvěma výše uvedenými variantami:  

a. zakázku z technologických důvodů odmítnout; 

b. navrhnout přijatelná řešení pro zákazníka i pro podnik 

Zvolená varianta b) se ukázala jako správná, protože podnik o zakázku nepřišel   

a projevil iniciativu vyhovět zákazníkovým potřebám.  

4.2.2 Postoupení zakázky „B“ výrobnímu oddělení 

I přes technickou dokumentaci zpracovanou v PDF souboru, nemělo programátorské 

oddělení problém zakázku naprogramovat. Vytvoření NC programu včetně naprogramování 

výrobku i stroje trvalo jeden den. Dne 27. 11. 2010 byl NC program předán výrobnímu 

oddělení. Následně byla zakázka zaevidována do harmonogramu výroby a proběhlo 

zjišťování dostupnosti materiálu. U této zakázky se v otázce materiálu neobjevil žádný 

problém, protože množství použitého materiálu bylo malé a čítalo pouze 3 tabule středního 

formátu.  
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Vedoucí výroby přidělil výrobu této zakázky noční směně, a to z důvodu délky 

vypalování jedné tabule. Ve výrobním procesu na elektrických laserech existuje obecné 

nepsané pravidlo, že ranní směna řeší zakázky kusové výroby, kde je třeba provést mnoho 

operativních změn a rozhodnutí. Odpolední směna pokračuje v práci na kusových zakázkách  

a svou pozornost věnuje zbývajícím zakázkám krátkodobého charakteru. Noční směna pracuje 

na zakázkách, jejichž délka pálení jedné tabule, je v rozsahu jedné hodiny a výše.  

Tyto zakázky nevyžadují plné soustředění obsluhy stroje. Soustředění obsluhy stroje  

je zejména v ranních hodinách značně omezené.  

Zakázka byla předána obsluze stroje 28. 11. 2010. Pálící čas této zakázky je v případě 

bezproblémového pálení 7 hodin. Bylo tedy v možnostech noční směnu tuto zakázku zhotovit.  

4.2.3 Výroba zakázky „B“ 

Výroba zakázky „B“ začal 28. 11. 2010 na noční směně. Samotnému pálení předchází 

kontrola technické dokumentace ze strany obsluhy stroje, tzn. přeměření všech rozměrů 

výrobků a nastavení stroje. Kontrola u zakázky „B“ proběhla a na jejím základě nastala další 

problémová situace. Dva rozměry výrobku nesouhlasily. Chyby v naprogramování výrobku 

byly tak závažné, že nebylo možné, aby je obsluha stroje opravila.  

Pracovní doba programátorského oddělení je stanovena na ranní a odpolední směnu, 

tudíž nemohla obsluha stroje zadat chybný program okamžitě k opravě. Tento problém může 

být opět rozebrán pomocí čtyř otázek řešení problému.  

4.2.3.1 Příslušná kompetence řešení problému chybných rozměrů 

Příslušná kompetence k řešení problému nebyla u této situace v rukou obsluhy 

stroje, která má k dispozici počítačovou techniku, ale ne s potřebným softwarovým 

vybavením. Kompetence tedy náležela programátorskému oddělení. Toto oddělení disponuje 

potřebnými znalostmi a technikou k opravě těchto programů. Může být tedy řečeno,  

že rozhodovací místo není kompetentní a problém je účelné řešit na vyšším rozhodovacím 

místě. Vzhledem k tomu, že programátorské oddělení v danou dobu nepracovalo, musela 

operativně rozhodnout obsluha stroje o odložení zakázky na ranní směnu. Toto rozhodnutí  

je založeno na objektivních faktorech, kdy by výroba pomocí původního NC programu vedla 

k výrobě zmetků. Zbytek směny se obsluha stroje soustředila na zakázky, které měly být 

vyhotoveny na směně ranní. V následujícím textu bude vyjasněno, že i takové narušení 

harmonogramu prací bylo ku prospěchu.  
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4.2.3.2 Existence programu pro řešení chybných rozměrů 

U těchto situací existuje program řešení určitého problému, ovšem je aplikovatelný 

pouze pro ranní a odpolední směnu. Postup je stanoven následovně. V případě zjištění 

odchylky v podobě chyby v naprogramování výrobků, je tato chyba obsluhou stroje 

posouzena jako opravitelná či nikoliv. V případě neopravitelné chyby obsluhou stroje,  

je tato chyba označena ve výkresové dokumentaci. Výkresová dokumentace putuje zpět 

k vedoucímu výroby, který zadá opravení chyby programátorům. Délka procesu je závislá  

na závažnosti chyby a momentální vytíženosti programátorského oddělení. Zpravidla je chyba 

odstraněna během jedné hodiny a zakázka může přejít do procesu pálení.  

U této zakázky tento postup aplikovat nešlo. Po zjištění neopravitelné chyby nebyl  

na noční směně přítomen vedoucí výroby ani žádný pracovník programátorského oddělení.  

Bylo tedy nutné vyčkat do příchodu ranní směny a problém jí předat. Došlo tedy minimálně 

k osmihodinovému zpoždění. U této problémové situace neexistuje program, ale je žádoucí  

jej vytvořit. 

4.2.3.3 Časové etapy řešení chybných rozměrů 

Zpoždění zakázky navazuje na třetí otázku řešení problému, a to časové etapy řešení 

problému. Vznik problému je možné stanovit na datum, kdy došlo k vytvoření  

NC programu, a to 27. 11. 2010. Mrtvý čas je tvořen časovým úsekem mezi vytvořením  

NC programu a zjištěním chyby při kontrole před pálení. K poznání problému došlo  

28. 11. 2010, mrtvý čas byl tedy jeden a půl dne. Mezi poznáním problému a přípravou 

rozhodnutí, tzn. uvědoměním kompetentních osob, uběhlo dalších osm hodin. Uvědomění 

kompletních osob obnášelo sdělení chyby ranní směně. Následně byl informován vedoucí 

výroby, který musel zohlednit další fakta.  

Ranní směna se musela zabývat jinými zakázkami, které byly prioritní.  

Nalezení rozhodnutí obnášelo zohlednění těchto faktů a vydání příkazu k opravě NC 

programu. Realizace rozhodnutí probíhala na programátorském oddělení, kde se ukázalo,  

že odchylka je závažnější povahy a bude muset být udělán zcela nový NC program.  

Důvodem této tvorby nového NC programu bylo to, že opravou chybných parametrů vyšlo 

najevo, že velikost výrobku při daném počtu kusů neodpovídá rozměrům tabule.   

Muselo tedy dojít i ke změně nastavení stroje. Oprava NC programu trvala tři hodiny.  
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Tento čas je zanedbatelný, protože mezitím se rozhodl vedoucí výroby, že zakázka 

„B“ bude opět zpracovávána na noční směně. Důvodem rozhodnutí byly již výše zmíněné 

důležitější zakázky, které nemohly být odloženy.  

K působení rozhodnutí tedy došlo až na noční směně 29. 11. 2010, která mohla  

po předání nového NC programu začít výrobu zakázky „B“. 

4.2.3.4 Kvalita rozhodovacího procesu problému chybných rozměrů 

Rozhodování u tohoto problému bylo ulehčeno z důvodu objektivní nedostupnosti 

potřebných zdrojů a technologií. Obsluha stroje se správně rozhodla nevypalovat výrobky 

s chybnými rozměry a věnovala se dalším zakázkám. Měla zadáno vyrobit zakázku B,  

ale vzhledem k objektivním bariérám jí to bylo znemožněno.  

Důležitější rozhodnutí opět prováděl vedoucí výroby, který musel rozhodnout  

o odložení zakázky „B“ na noční směnu. Rozhodoval se na základě těchto faktů: bylo třeba 

zpracovat zakázky, které měly vyšší prioritu; ani jeden ze tří strojů neměl dostatek 

disponibilního času; u zakázky „B“ bylo možné stihnout stanovený termín. Vedoucí výroby  

se rozhodoval mezi těmito variantami:  

a) posunout výrobu zakázky „B“ na noční směnu; 

b) přidělit ranní směně výrobu zakázky „B“ 

Byla zvolena varianta a). Vedoucí výroby si nemohl dovolit odložení zakázek,  

které musely být z časových důvodů vyrobeny v daný den. Vystavil by se riziku zpoždění  

i u těchto zakázek a možné následné nespokojenosti zákazníků.  

Zakázka „B“ byla tedy přidělena 29. 11. 2010 k výrobě opět na noční směně.  

Při této výrobě již nedošlo k žádnému zdržení ani problémů a zakázka byl 30. 11. 2011 

připravena k expedici na další oddělení. 

Následující tabulka shrnuje průběh zakázky a umožní výpočet celkové doby práce 

s touto zakázkou a celkové doby zdržení.  
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4.2.4 Souhrn zakázky „B“ 

Tabulka 2 Průběh zakázky „B“ 

Činnost Datum 
Počet dní 

zpracování zakázky 
Celkové zdržení 

Přijetí objednávky 11. 11. 2010 1  

Vyhotovení cenové 

nabídky 
13. 11. 2010 2 

 

Schválení cenové 

nabídky 
21. 11. 2010 8 

 

Naprogramování 

zakázky B 
23. 11. 2010 2 12 

Předání zakázky výr. 

oddělení 
27. 11. 2010 4  

Zadání zakázky B 

do výroby 
28. 11. 2010 1  

Oprava NC programu 

zakázky B 
29. 11. 2010 1 1 

Vyhotovení zakázky 

B 
30. 11. 2010 1  

Celkem  20 13 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že optimální výrobní proces bez zdržení,  

by probíhal pouhých 7 dní. Zdržení v délce 13 dní bylo zapříčiněno opožděnou reakcí 

zákazníka na cenovou nabídku, které činilo 8 dní. Druhým bodem, který se značně projevil, 

byla chyba cenaře, který neodhalil technologický problém. Toto zdržení bylo v délce 4 dní. 

V porovnání s těmito dvěma zdrženími, bylo zdržení z důvodu chyby naprogramování 

rozměrů v délce jednoho dne, nepatrným.  

Příčina největšího zdržení – opožděné reakce – nemůže být blíže specifikována. 

Jednalo by se o subjektivní dohady.  

Příčinou druhého zdržení byla nedostatečné technologie . Z tohoto zdržení můžeme 

vinit cenaře, který nedbal svých povinností a řádně nezkontroloval technické parametry 

objednávky.  

Rozhodnutí, která u této zakázky učinili rozhodovatelé, byla založena na objektivních 

faktorech a dle mého názoru byla opět pro řešení problémových situací správná.  
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Správná rozhodnutí vedoucího výroby jsou zde podpořena i faktem, že došlo  

k dodržení termínu zhotovení zakázky. V tomto případě nesmíme zohledňovat zdržení na 

straně zákazníka. V rámci podniku je toto zdržení smluvně ošetřeno. Druhou problémovou 

situaci obsluha stroje správně odhadla a pokračovala na jiných zakázkách, ač nemusela. 

Vedoucí také správně rozhodl o posunu zhotovení zakázky „B“ na noční směnu a dodělání 

prioritních zakázek. Důkazem správnosti těchto rozhodnutí je dodržení všech smluvených 

termínů zhotovení.  

Zakázkou „B“ byl demonstrován výrobní proces u zakázek, které již nemají vytvořený 

výrobní program. Problémové situace mohou tedy provázet celý výrobní proces od samotného 

přijetí zakázky až po výrobu.  Chyby způsobené při přijetí zakázky padají na vrub lidskému 

faktoru, který by v těchto případech selhávat neměl. Chyby v naprogramování výrobků jsou 

běžnější než chyby v oceňování objednávek. Je to způsobeno zejména nekvalitní technickou 

dokumentací, kdy se programátor může lehce přehlédnout. Četnost těchto chyb není blíže 

specifikována z důvodu nedostupnosti dat. 
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5 HODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ A NÁVRH 

OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI ČINNOSTI 
V ŘEŠENÉ OBLASTI A POSTUPU JEJÍ APLIKACE 

 

V prostředí podniku, který na českém trhu působí bezmála 20 let a překonal i největší 

novodobou ekonomickou krizi, se chyby a problémové situace vyskytují zřídka. Společnost 

Denip, spol. s r.o. při analýze vnitřních výrobních procesů prokázala, že zaměstnává schopné 

pracovníky, kteří si doposud poradili s jakýmkoliv problémem.  

Pro nalezení problémových situací musel být výrobní proces prozkoumán do hloubky. 

Toto zkoumání ukázalo možné slabiny výrobního procesu na oddělení elektrického laseru. 

V rámci konzultace s kompetentními pracovníky se pokusím navrhnout případná řešení, která 

by tato slabá místa odstranila. 

Prvním problémem, kterému se tato bakalářská práce věnovala, byl nedostatek 

materiálu při zpracovávání zakázky „A“. Zde spatřuji nedostatky informačního systému  

ve vkládání potřebných dat. V případě zavedení nového postupu, a to kontrolování 

skladových zásob materiálu v den doručení objednávky, by bylo zřejmé, že potřebný materiál 

momentálně není skladem a je potřebné jej objednat. Z jiného hlediska nemůže dojít k jeho 

objednání, protože zákazník ještě nesouhlasil s cenovou nabídkou, tudíž může být celá 

zakázka zrušena. Toto by vedlo ke zbytečnému nákupu a zásobení se materiálem,  

který by vázal finanční prostředky.  

Mé doporučení v tomto případě vypadá takto. Kontrolovat stav materiálu v den 

doručení objednávky a v závislosti na zákazníkovi a dobrých vztazích s dodavateli 

předobjednat požadovaný materiál. U opakovaných zakázek, kde je riziko zrušení objednávky 

minimální, je dle mého názoru, tento postup uplatnitelný.  

Výrobním problémem této zakázky byla kolize stroje. Ovlivnitelnost těchto 

problémových situací snížená o fakt, že 30% poruch stroje vzniká bez přičinění lidského 

faktoru. I pro tyto případy lze doporučit preventivní kontroly strojů a jejich pravidelnou 

údržbu. Kolize stroje, která vnikla u zakázky „A“, byla zapříčiněna lidských faktorem.  

Obsluha stroje nedbala svých povinností, a i když věděla riziku vyklápění výrobků, 

nesledovala pálící proces. Zde lze doporučit, aby bylo dbáno na řádné vyškolení obsluhy 

stroje, zdůraznění jejich povinností, odpovědností a pravomocí a také upozornění na možná 

rizika.  
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K podpoření snížení počtu chyb, může být použito stimulů nejen v podobě odměn nebo 

naopak pokut. Ale také ve zdůraznění potřeb podniku a vyšší zainteresovanosti zaměstnanců.  

Zakázka „B“ byla problémovou několika hledisek. Ke zdržení procesu vedlo nedbalé 

chování cenaře, nízká angažovanost zákazníka a chyba v NC programu. 

Postup cenaře v případě přijetí zakázky a neprostudování kompletní technické 

dokumentace vedlo ke zjištění, že přijatá zakázka „B“ s odsouhlasenou cenovou nabídkou,  

je s danou technologií nevyrobitelná. U kompetentnosti cenaře bych doporučil školení 

s důrazem na technickou dokumentaci a obeznámení jej s technologickými možnostmi 

používaných strojů. K posílení jeho motivace a stimulace by bylo vhodné použít zdůraznění 

závažnosti jeho rozhodování. Použití kárných prostředků v podobě pokuty při dalším 

závažném pochybení by mohlo tohoto pracovníka také stimulovat k větší opatrnosti.  

Nízká angažovanost zákazníka je ze strany podniku těžko ovlivnitelná.  

V tomto tržním sektoru si podnik mezi zákazníky vybírat nemůže, proto by se měl snažit  

o nastavení lepší komunikace. Tuto komunikaci bych směřoval na samotné zadávání zakázek 

v souborech DWG. Zdůraznil bych minimální riziko chyby při programování a minimalizaci 

zdržení při vyjasňovaní případných úprav ze strany zákazníka. Zdržení týkající odpovědní 

doby na cenovou nabídku lze minimalizovat opět správnou komunikací. V průběhu čekání  

na odpověď zákazníka, by bylo vhodné jej oslovit s banálním dotazem ohledně zakázky. 

V průběhu této komunikace následně přejít k tématu cenové nabídky.  

Problém špatného naprogramování NC programu je řešitelný pouze v případě,  

že zakázky jsou dodávány s technickou dokumentací odpovídající úrovně.  

Dále je programátor vyškolen a má kvalifikaci pro programovací software.  

Nezbytnou součástí bezchybného NC programu je to, aby nebyl programátor 

v programovacím procesu rušen. Klidné pracovní prostřední u tohoto procesu minimalizuje 

riziko vzniku chyby. Podstatným faktorem je také vnitřní motivace a vnější stimulace 

programátora. V závislosti na nákladech lze také zvažovat o možnosti zavedení nočních směn 

pro programátorské oddělení. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, společnost Denip spol. s r.o. zaměstnává schopné 

zaměstnance, kteří byli schopni i díky kvalitnímu managementu překonat mnoho 

nepříznivých období. Důkazem může být neustále rostoucí hodnota společnosti,  

rozšiřování výrobního programu a další ekonomické ukazatele.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla analýza rozhodovacích procesů ve výrobním procesu 

společnosti Denip spol. s r.o. Hodnocení těchto procesů proběhlo na úseku laserové oddělení, 

kde byla nejlepší dostupnost dat pro účely praktické části této práce.  

Při zpracovávání problematiky jsem postupoval dle teoretických východisek a snažil 

jsem se aplikovat zmíněné teoretické předpoklady. Teoretická část mi poskytla množství 

informací, které jsou velmi dobře uplatnitelné v praktickém životě. Tento svůj dojem jsem  

si následně ověřil. 

U této aplikace teoretických východisek na problémové situace, jsem hlouběji nahlédl 

do fungování procesů ve výrobním podniku. Mé dřívější pracovní zkušenosti v tomto podniku 

spolu s teoretickými znalostmi rozšířily můj pohled na fungování této společnosti.  

Díky zpracovávání této práce ve společnosti Denip, spol. s r.o. a množství času 

stráveného při samostudiu, jsem alespoň částečně pochopil a částečně si osvojil procesy při 

úspěšném řešení problémů. V této problematice jsem objevil velké množství informací  

i praktických zkušeností pro úspěšné rozhodování. 
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