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Abstrakt 

 
     Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití sedmi nových nástrojů v organizaci 

poskytující služby v oblasti metrologie. Cílem práce bylo provést analýzu současného stavu 

procesů v organizaci  UNIMETRA, spol. s. r. o. a návrh využití vybraných nástrojů pro 

podporu realizace těchto procesů. Praktické aplikace byly nástrojů zaměřeny na konkrétní 

problém: ,,Co vše lze provést pro snížení administrativy objednávek, které vyřizuje více 

oddělení?“ Teoretická část práce je zaměřena na pochopení aplikace a tvorby jednotlivých 

nástrojů. V praktické části práce byly analyzovány možnosti využití nástrojů v organizaci a 

následně byly vybrány tři konkrétní diagramy a to afinitní diagram, diagram vzájemných 

vztahů a systematický diagram a ty aplikovány na výše zmíněný problém.  

 

Klíčová slova 

     Plánování jakosti, jakost, sedm nových nástrojů, problém, proces, analýza, brainstorming 

 

 

Abstract 

The Bachelor thesis is dedicated to the use of seven new tools in the service organization in 

the field of metrology. The aim was to analyze the current state of an organization 

UNIMETRA, spol. Ltd. design and use of selected tools to support implementation of these 

processes. Practical applications are tools aimed at specific problem: What can do to reduce 

the administrative orders, which handles multiple department?. "Theoretical part is focused on 

understanding the development of applications and tools. In the practical part of the study 

analyzed the possibility of using tools in the organization and then, three more diagrams and 

affinity diagram, relations diagram, systematic and applied to the problem mentioned above. 
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Seznam zkratek 
 

Organizace  UNIMETRA, spol. s. r. o. 

VTO   výrobně – technické oddělení 

KL kalibrační laboratoř 

SMK systém managementu kvality 

SO servisní oddělení 

ND náhradní díl 

TK technická kontrola 
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Úvod 
 

     V dnešní době 21. století není pro firmy jednoduché přežít v takto silně konkurenčním 

prostředí. Je nezbytné, aby firma zajistila vysokou kvalitu svých výrobků a služeb a svým 

zákazníkům nabízela něco navíc. 

     Vrcholový management se musí denně rozhodovat na základě informací, které získávají 

jak z vlastních měření, tak i z vnějších zdrojů. Aby jejich rozhodnutí bylo správné, musí se 

umět zaměřit na informace, které jsou pro ně zásadní a důležité a ne na ty nepodstatné, které 

by jejich rozhodnutí mohly zkreslovat. Dobrým pomocníkem se stala skupina sedmi nových 

nástrojů managementu jakosti, které pomůžou informace vhodně uspořádat a vyznačí jejich 

vzájemné souvislosti. 

     V této bakalářské práci jde zejména o možnosti uplatnění sedmi nových nástrojů 

v podmínkách dané společnosti s praktickou aplikací afinitního diagramu, diagramu 

vzájemných vztahů a systematického diagramu. Cílem je analyzovat možnosti využití nástrojů 

v jednotlivých procesech společnosti, a rozklíčovat příčiny konkrétního problému. 
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1. Představení sedmi ,,nových“ nástrojů 
     Manažeři se denně rozhodují a často hledají nová řešení. Mají před sebou kvanta informací 

nejrůznějšího druhu – slovní i číselné. Aby jejich rozhodnutí bylo správné, musí manažeři 

umět soustředit všechny potřebné informace, a neopírat se o ty, které jsou ve vztahu k 

rozhodovací situaci irelevantní. Dobrým pomocníkem se stala skupina sedmi 

,,nových‘‘nástrojů managementu, kterou doporučilo Japonské sdružení vědců a techniků 

JUSE k užívání poté, co se osvědčily v praxi japonských firem [1, 6].  

     Označení sedmi ,,nových‘‘ nástrojů se používá proto, aby se tato skupina nástrojů odlišila 

od sedmi základních nástrojů managementu jakosti. Označení ,,nové‘‘ neznamená, že by 

nahrazovaly sedm základních nástrojů, ale vztahuje se k tomu, že tyto nástroje měly pomoci 

nové éře komplexního řízení jakosti, přičemž řada z nich byla nově vytvořena nebo nově 

rozpracována jako nástroj managementu jakosti. Těchto sedm nových nástrojů nachází své 

uplatnění zejména při plánování jakosti, v rámci něhož je potřeba zpracovávat různorodé 

informace, definovat cíle jakosti a stanovit vhodné postupy a metody k jejich dosažení [2].   

     K sedmi ,,novým‘‘ nástrojům řízení jakosti se řadí tyto metody [3]: 

1. Afinitní diagram. 

2. Diagram vzájemných vztahů. 

3. Systematicky (stromový) diagram. 

4. Maticový diagram. 

5. Analýza údajů v matici. 

6. Diagram PDPC. 

7. Síťový graf. 

     Sedm  ,,nových“ nástrojů managementu (Tab. 1.1) je obecně charakterizováno těmito 

body: 

• podpůrná funkce pro utřídění, vizualizaci a analýzu informací verbálního charakteru, 

• jednoduchost (to však někdy vede k jejich podceňování ze strany manažerů), 

• zdrojová nenáročnost, 

• názornost (každý nástroj je doprovázen grafickou formou) [1]. 

 

Nástroj Aplikace 

Diagram afinity 

seskupení a utřídění velkého 

počtu nápadů a 

informací k danému tématu do 

skupin podle příbuznosti 

Tab. 1.1: (1. část)  Přehled sedmi ,,nových‘‘ nástrojů managementu  

[1] 
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1.1 Afinitní diagram (Affinity diagram) 

     Afinitní diagram, někdy také označovaný jako diagram příbuznosti či shlukový 

diagram je vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání velkého množství informací, 

týkající se určitého problému [2, 3]. Graficky uspořádá shromážděné informace do skupin 

podle příbuznosti. Tím poskytne zřetelnější strukturu a zvýší možnosti pochopení všech 

souvislostí projednávaného tématu [1]. Ukazuje se jako velice účinný tam, kde tradiční 

postupy nevedou k požadovanému cíli [2]. 

 

Afinitní diagram lze použít v případech kdy [4,7]: 

 fakta nebo myšlenky jsou nejasné, chaotické;  problémy jsou příliš obtížné 

k pochopení. 

 jsou žádoucí nové nápady. 

 je zapotřebí týmové práce. 

 je vyžadováno netradiční řešení. 

 

     Prvním krokem při tvorbě afinitní diagramu by mělo být jednoznačné vymezení problému. 

Úkolem týmu je pomocí brainstormingu shromáždit náměty, které by mohly přispět 

Diagram vzájemných vztahů 

určení vztahů příčina-následek 

mezi jednotlivými informacemi 

směřující k identifikaci klíčové 

příčiny 

 

Stromový diagram 

znázornění souvislostí mezi 

tématem a jeho skladebnými 

prvky rozkladem na jednotlivé 

úrovně 

Maticový diagram 

identifikace vzájemných 

souvislostí mezi různými 

dimenzemi problému 

Analýza údajů v matici 
odhalení skrytých vztahů v 

maticovém diagramu 

Diagram PDPC 

identifikace potenciálních 

problémů, které by mohly při 

řešení situace nastat, vypracování 

plánů preventivních opatření 

Síťový diagram 

určení logické a časové 

posloupnosti jednotlivých kroků 

řešení problému, vymezení 

kritické cesty 

Tab. 1.1: (2. část) Přehled sedmi ,,nových‘‘ nástrojů managementu [1] 
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k vyřešení problému. Takto získané náměty lze dále doplnit informacemi získanými z jiných 

zdrojů, jako jsou literární rešerše, konzultace s odborníky, přímá pozorování apod. Všechny 

získané náměty se průběžně zapisují na kartičky, které se pak v další fázi podle příbuznosti 

seskupují do přirozených skupin. Ohraničením těchto skupin námětů a jejich pojmenováním 

se vytvoří afinitní diagram (viz obr. 1.1) [2, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Afinitní diagram lze doporučit v řadě situací při odhalování podstaty problému či hledání 

způsobů jejich řešení. Je vhodný při hledání odpovědí na otázky typu: ,,Co všechno můžeme 

udělat pro zlepšení jakosti našich výrobků?‘‘, ,, Jak zvýšit účinnost vzdělávání pracovníků?‘‘, 

,,Jak koncipovat politiku jakosti firmy?‘‘ atd. [2]. 

1.2 Diagram vzájemných vztahů (Relation diagram) 

     Diagram vzájemných vztahů někdy také označovaný jako relační diagram, umožňuje 

identifikovat logické nebo příčinné souvislosti mezi jednotlivými náměty, jež se vztahují 

k řešenému problému [2, 3]. Umožní na základě vzájemného posouzení kauzálního vztahu 

příčina – následek uspořádat aktivity. Aby nebyla opominuta žádná informace, je nutno 

uplatnit pravidlo „každý s každým“. Vzájemným bilaterálním porovnáváním je postupně 

identifikováno, co je příčinou a co následkem. Vztahy se vyjadřují šipkami ve sledu příčina – 

následek. Pro každou aktivitu lze určit počet vstupujících a počet vystupujících šipek. Na 

počátku stojí tzv. klíčová příčina (maximum vystupujících šipek), na konci pak klíčový 

následek (maximum vstupujících šipek) (viz obr. 1.2). Vyřešení klíčové příčiny tak ovlivní 

Obr. 1.1:  Struktura afinitního diagramu  
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následky všech dalších kroků v pozitivním či negativním smyslu. Nenastane-li příčina, 

nenastane ani následek [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram vzájemných vztahů lze použít [1, 4, 6]: 

 po předchozím vytvoření afinitního diagramu, stromového diagramu nebo diagramu 

příčin a následků. 

 řešený problém je charakterizován složitými logickými nebo příčinnými vazbami.  

 řešený problém vyžaduje dokonalé pochopení vzájemných vazeb. 

 

     Zpracování diagramu vzájemných vztahů probíhá opět v týmu. Výchozími údaji pro 

sestrojení diagramu mohou být náměty (dílčí součásti problému, příčinné faktory, činnosti 

apod.) vytvořené při sestavovaní afinitního diagramu. Obvykle se však nepracuje se všemi 

vytvořenými náměty, ale jen s jednotlivými skupinami námětů nebo s náměty v jedné vybrané 

skupině. 

     Diagram vzájemných vztahů je vhodnou metodou při hledání odpovědí na otázky typu: 

,,Jak spolu souvisí příčiny nízké prodejnosti našich výrobků a která příčina je klíčová?‘‘, 

,,Kde začít a jak postupovat při zlepšování jakosti našich výrobků?‘‘ atd. [2, 3]. 

 

1.3 Systematický (stromový) diagram (Tree diagram) 

 

     Systematický diagram je názorným vyjádřením systematické dekompozice určitého celku 

na jednotlivé dílčí části. Lze ho využít v řadě situací, například při dekompozici činností na 

jednotlivé dílčí aktivity, při rozkladu požadavků zákazníka na konkrétní dílčí požadavky atd. 

[5]. 

Obr 1.2:  Struktura diagramu vzájemných vztahů  
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     Tvorba systematického diagramu by měla být opět týmovou prací. V případech, kdy pro 

daný problém již byl konstruován afinitní diagram nebo diagram vzájemných vztahů. 

V případě, že se pro řešený problém konstruuje přímo systematický diagram, je potřeba 

pomocí brainstormingu soubor námětů k řešenému problému nejprve vytvořit. Zpracování 

spočívá v systematické dekompozici řešeného problému, jež se provádí postupným 

přiřazováním kartiček s náměty, které vždy rozvíjejí předcházející úroveň až do dosažení 

dostatečné úrovně podrobnosti 3. Tuto postupnou dekompozici lze usnadnit vhodně volenými 

otázkami typu: ,,Proč se to stalo?‘‘ ,,Jaké jsou možnosti řešení??‘‘ ,,Jak toho lze 

dosáhnout??‘‘ ,,Jak lze dále členit??‘‘[1, 5]. 

 

     Velice cennou aplikací systematického diagramu je postupná dekompozice požadovaného 

cílového stavu na jednotlivé dílčí činnosti, které je potřeba provést k jeho dosažení [5]. 

Na počátku sestrojení diagramu je nosné téma [1]: 

 • problém (nedostatek, příležitost), 

• dosažený stav (úspěch, neúspěch), 

• stanovený cíl, 

• požadavek, 

• produkt, 

• zdroj, … 

Nosné téma (problém) je dále rozváděno do dílčích skladebných prvků (dílčí činnosti, 

prostředky k dosažení cíle, působící příčiny, díly, apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.3: Struktura systematického diagramu  
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     Takto sestavený systematický diagram představuje názorné logické uspořádání všech 

dílčích kroků, jejichž provedení by mělo zajistit dosažení plánovaného cíle (viz obr. 1.3) [2]. 

 

 

1.4 Maticový diagram 

     Maticový diagram se používá k posouzení vzájemných souvislostí mezi dvěma nebo více 

oblastmi problémů. Jeho použití pomáhá určit a odstranit ,,bílá místa‘‘ v informační bázi 

vztahující se k problému, identifikovat nejdůležitější prvky jednotlivých oblastí a 

optimalizovat jejich hodnoty. Nejčastěji se používají maticové diagramy tvaru ,,L‘‘, méně se 

uplatňují maticové diagramy tvaru ,,T‘‘, ,,Y‘‘a ,,X‘‘, které jsou kombinací několika diagramů 

tvaru ,,L‘‘[5]. 

     Maticový diagram tvaru ,,L‘‘(viz obr. 1.4)  je dvojrozměrný diagram (tabulka, matice), 

který vysvětluje souvislosti mezi dvěma oblastmi, jež se skládají z řady prvků. Jednotlivé 

oblasti (vícerozměrné proměnné) v maticovém diagramu mohou představovat téměř cokoli, 

mohou to být činnosti, seznam položek, vlastnosti výrobku či parametry procesu atd. [3]. 

Příkladem maticového diagramu tvaru ,,L‘‘ jsou diagramy využívané při metodě QFD, 

například maticový diagram analyzující vzájemné vztahy mezi požadavky zákazníka a znaky 

jakosti výrobku, který je základem ,,Domu jakosti‘‘[2]. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4: Maticový diagram tvaru ,,L‘‘ 
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     Maticový diagram tvaru ,,T‘‘(viz obr 1.5)  je používán pro posouzení vzájemných vztahů 

prvků dvou proměnných k prvkům jedné společné proměnné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Maticový diagram tvaru ,,Y‘‘ resp. Obráceného ,,Y‘‘ (viz obr. 1.6)  je používán 

k posouzení vzájemných vztahů prvků tří proměnných.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Maticový diagram tvaru ,,X‘‘ (viz obr. 1.7) se užívá jen zřídka. Tento diagram umožňuje 

koncentrovat údaje ze čtyř diagramů tvaru ,,L‘‘, neumožňuje však znázornit vzájemné 

korelace prvků všech proměnných [2]. 

 

Obr. 1.5: Maticový diagram tvaru ,,T‘‘ 

Obr. 1.6: Maticový diagram tvaru ,,Y‘‘ 
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     Práce týmu zpracovávajícího maticový diagram začíná vymezením oblasti problému a 

stanovení m jejich prvků. K určení dostatečně konkrétních prvků jednotlivých oblastí je 

vhodné využít systematického diagramu. Poté se sestrojí odpovídající typ maticového 

diagramu, v němž stanovené prvky představují záhlaví jednotlivých sloupců a řádků. V další 

fázi tým analyzuje a kvalitativně hodnotí míru vzájemné souvislosti mezi jednotlivými prvky 

oblastí. Obvykle se rozlišují čtyři úrovně vztahů: silná závislost, průměrná závislost, slabá 

závislost a nezávislost. Míra závislosti mezi jednotlivými prvky se vyjadřuje vhodně 

zvolenými grafickými symboly, které se zapisují do buněk maticového diagramu [3]. 

     Zpracovaný maticový diagram poskytuje celou řadu cenných informací. Je vhodným 

podkladem týmu pro posouzení úplnosti analyzovaných prvků, komplexní analýzu vztahů 

mezi prvky obou proměnných a pro vyhodnocení důležitosti jednotlivých prvků [5]. 

 

1.5 Analýza údajů v matici (Matrix Data Analysis) 

 

     Analýza údajů v matici se zaměřuje zejména na porovnání různých položek 

(vícerozměrných proměnných) charakterizovaných řadou prvků. Příslušnými položkami 

mohou být jednotlivé výrobky, jednotlivé varianty návrhu, suroviny z různých lokalit, 

jednotliví dodavatelé, pracovníci apod. [5]. 

 

 Pro analýzu údajů v matici se využívají například tyto metody [2]: 

a) analýza hlavních komponent, 

b) stanovení ,,vzdálenosti‘‘ mezi vícerozměrnými proměnnými, 

c) mapa (vjemová mapa, poziční mapa), 

Obr. 1.7: Maticový diagram tvaru ,,X‘‘ 
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d) plošný diagram (glyf). 

 

a) Analýza hlavních komponent 

     Analýza hlavních komponent patří mezi vícerozměrné statistické metody z oblasti 

faktorové analýzy užívané k redukci počtu prvků vícerozměrných prvků. Při její aplikaci 

se pomocí lineárních kombinací původních prvků vytvářejí nové ,,umělé‘‘ prvky – tzv. 

hlavní komponenty, které různou měrou pokrývají variabilitu původních prvků. Pokud se 

podaří podstatnou část celkové variability původních prvků vyjádřit pomocí několika 

hlavních komponent, umožňuje tato metoda podstatně snížit počet kritérií výběru a celou 

úlohu výběru nejvhodnější varianty výrazně zjednodušit [5]. 

 

b) Stanovení vzdálenosti mezi vícerozměrnými proměnnými 

     Při tomto způsobu analýzy údajů v matici se porovnávají vícerozměrné proměnné 

pomocí vhodně zvolené metriky vzdálenosti. Vlastnímu vyhodnocení předchází 

shromáždění objektivních údajů o prvcích posuzovaných proměnných a vymezení 

optimálních hodnot prvků.  Velice důležitým krokem postupu stanovení vzdálenosti mezi 

vícerozměrnými proměnnými je určení prvků těchto proměnných (například znaků 

jakosti), jejichž hodnoty jsou pro posouzení rozhodující. Mělo by se jednat o měřitelné 

nebo alespoň číselně hodnotitelné znaky a jejich hodnoty by měly být vzájemně nezávislé 

[2]. 

     K vyjádření vzdálenosti mezi vícerozměrnými proměnnými lze použít například 

Minkowského metriku vzdálenosti, u níž se sčítají absolutní hodnoty rozdílů mezi 

hodnotami jednotlivých prvků dvou posuzovaných proměnných: 

 

n

j

kjijik xxD
1

 

kde:  

Dik – vzdálenost mezi proměnnými i a k vyjádřena pomocí Minkowského metriky 

Xij – hodnota j-tého prvku proměnné i 

xkj – hodnota j-tého prvku proměnné k 

n – počet sledovaných prvků 

 

     Výpočet příslušné metriky však lze provést pouze tehdy, když hodnoty všech prvků 

jsou číselně porovnatelné – například všechny představují bodové hodnocení na jednotné 

stupnici. Pokud tomu tak není, je potřeba provést vhodnou transformaci hodnot [5]. 

(1.1) 
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Transformaci číselně nesouměrných hodnot jednotlivých prvků na jednotnou stupnici od 0 

do 10 bodů lze například provést podle vztahu:  

10
minmax

min

,

ij
i

ij
i

ij
i

ij

bodyij
xx

xx
x  

kde: 

ij
i
xmin  - minimální hodnota j-tého prvku všech proměnných 

ij
i
xmax  - maximální hodnota j-tého prvku všech proměnných 

Jinou možností zajištění srovnatelných hodnot prvků je normování, kdy se hodnoty 

jednotlivých prvků převedou na vzdálenost od průměru vyjádřenou počtem směrodatných 

odchylek, podle vztahu:  

j

jij

ij
s

xx
u  

kde: 

uij – normovaná hodnota j-tého prvku proměnné i 

xj – aritmetický průměr hodnot j-tého prvku všech proměnných 

sj – výběrová směrodatná odchylka hodnot j-tého prvku všech proměnných 

 

     Analýza vypočtených vzdáleností se zaměřuje zejména na porovnání vzdáleností 

jednotlivých proměnných od optimální proměnné. Za nejvhodnější je považována ta 

proměnná, jejíž vzdálenost od optimální proměnné je nejkratší. Cenné jsou rovněž 

informace o vzájemných vzdálenostech mezi ostatními posuzovanými proměnnými [5]. 

 

c) Mapa 

     Mapa je názorným grafickým zobrazením polohy posuzovaných položek 

(proměnných) v rovině na základě hodnot dvou prvků (viz obr. 1.8). Toto omezení 

znamená, že v případě vícerozměrných proměnných je potřeba vybrat dva prvky, které 

jsou z hlediska cíle analýzy rozhodující, nebo zpracovat několik map, které danou položku 

posuzují z různých hledisek. Tato jednoduchá grafická metoda je široce využitelná pro 

porovnání výrobků, surovin, dodavatelů, pracovníků atd. [3]. 

 

(1.2) 

(1.3) 
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d) Plošný diagram (glyf) 

     Plošný diagram umožňuje grafické porovnání vícerozměrných proměnných 

obsahujících tři a více prvků. Hodnoty prvků se vynášejí na paprskovitě umístěné osy, 

jejichž počet odpovídá počtu sledovaných prvků. Spojením vynesených hodnot se vytvoří 

ohraničená plocha, jež charakterizuje vlastnosti proměnné z hlediska všech sledovaných 

prvků. Takto vymezené plochy umožňují názorné porovnání různých proměnných. Pro 

dosažení dostatečné přehlednosti lze doporučit, aby měřítka na jednotlivých osách byla 

volena tak, aby osy byly stejně dlouhé a jejich délka odpovídala hodnotám variačního 

rozpětí jednotlivých prvků. Rovněž je žádoucí zajistit, aby na všech osách byl zachován 

stejný směr k lepším hodnotám prvků (do středu nebo ze středu) [5]. 

 

 

Diagram slunečních paprsků 

     V případě diagramu slunečních paprsků (viz obr. 1.9)  jsou stupnice na jednotlivých 

osách, které jsou stejně dlouhé, uspořádány tak, že v jejich polovině leží průměrná 

hodnota daného prvku. Další hodnoty stupnice jsou rozděleny tak, aby celková délka osy 

právě odpovídala dvojnásobku zvolného počtu směrodatných odchylek tohoto prvku. 

Příslušný počet se volí již na počátku konstrukce tak, aby vyhovoval zobrazení hodnot 

všech prvků všech proměnných [2]. 

 

 

Obr 1.8: Mapa dodavatelů z hlediska kritérií A a C 
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Polygon (,,Hvězdicový diagram‘‘) 

     V případě polygonu osy diagramu nepřesahují plochu příslušného mnohoúhelníku (viz 

obr. 1.10).  Paprsky odpovídající maximální hodnotě představují zvolný podíl této 

jednotkové délky. U proměnných, u nichž hodnoty jsou hodnoty příslušného prvku 

v oblasti mezi minimální a maximální hodnotou, odpovídají délky příslušných paprsků 

relativním hodnotám prvků, které se počítají podle vztahu [2]: 

a
xx

xxa
x

ij
i

ij
i

ij
i

ij

ij
minmax

min1
 

kde: 

ijx
*

 - transformovaná hodnota j-tého prvku i-té proměnné 

ijx  - původní hodnota j-tého prvku i-té proměnné 

ij
i
xmin  - minimální hodnota j-tého prvku všech i proměnných 

ij
i
xmax  - maximální hodnota j-tého prvku všech i proměnných 

a - parametr, představující podíl délky osy odpovídající minimální hodnotě prvku     

 z délky osy odpovídající maximální hodnotě prvku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.9: Struktura diagramu slunečních paprsků 

Obr. 1.10: Struktura polygonu 

(1.4) 
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1.6 Diagram PDPC 

 

     Diagram PDPC je nástroj, pomocí něhož se identifikují možné problémy, které mohou 

nastat při realizaci plánovaných činností a navrhují se vhodná protiopatření. Jeho použitím 

lze minimalizovat riziko výskytu problémů při provádění plánovaných činností.  

V první fázi zpracování diagramu PDPC tým nejprve sestrojuje systematický diagram 

zvolené plánované činnosti. Po jednotlivých větvích se pak pomocí brainstormingu pro 

činnosti z pravé strany systematického diagramu hledají odpovědi na otázky [5]:  

 Jaké problémy mohou při zajišťování této činnosti nastat? 

 Jaká opatření by měla být naplánována, abychom předešli těmto možným 

problémům? 

Odpovědi na druhou otázku moderátor zapisuje vpravo od původních okének 

systematického diagramu. Aby se tato opatření odlišila od struktury systematického 

diagramu, nerámují se do obdélníku, ale do ,,obláčků‘‘ a doplňují se šipkami (viz obr. 

1.11), které směřují k příslušným dílčím činnostem [2]. 

Při hledání vhodných opatření lze využít tyto alternativy: 

 Vyhnutí se problému (nalezení alternativních činností) 

 Snížení pravděpodobnosti výskytu problému 

 Připravenost na možný výskyt problému 

 

     Diagram PDPC se používá zejména v případech, kdy se jedná o nové úkoly nebo nové 

podmínky jejich řešení, plán činností je složitý, je zvýšené riziko výskytu problémů nop je 

dosažení cíle striktně časově limitováno. Zpracovaný diagram PDPC formuje základ plánu 

preventivních opatření proti možným problémům a výrazně přispívá k tomu, aby se ,,věci 

dařilo dělat správně napoprvé‘‘[5]. 
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      K diagramu PDPC se někdy v rámci sedmi ,,nových‘‘ nástrojů ještě přiřazuje 

rozhodovací diagram, který patří k metodám pro rozhodování v podmínkách neurčitosti. 

Tento model umožňuje zobrazit a analyzovat víceetapové rozhodovací procesy, přičemž 

grafické zobrazení alternativ a příslušné výpočty umožňují lepší pochopení bližších 

souvislostí a vyhodnocení optimální varianty [3]. 

 

1.7 Síťový graf 

 

     Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu průběhu 

složitých činností a jejich následné monitorování. Zpracováním síťového grafu se 

získávají důležité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení celkové doby 

trvání činnosti, pro rychlé posouzení vlivu zpoždění jednotlivých činností na časový 

harmonogram, pro operativní úpravy harmonogramu v případě jakýchkoli změn dob 

trvání činností apod. jeho užitečnost narůstá s počtem dílčích činností, které je potřeba pro 

dosažení konečného cíle provést. Nejznámějším a nejpoužívanější metodou využívající 

síťového grafu je metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Method) [3]. 

 

     Síťový graf nachází uplatnění v řadě oblastí managementu jakosti. Je velice cenným 

nástrojem například při zpracování projektů vývoje nových produktů, projektů zlepšování 

jakosti, projektů zavádění systémů managementu, při synchronizaci těchto plánů 

s ostatními aktivitami managementu jakosti apod. [5]. 

Obr 1.11: Struktura diagramu PDPC 
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     Před vlastní konstrukcí síťového grafu j vhodné sestrojit ,,vývojový‘‘diagram. 

Zpracování vývojového diagramu by mělo probíhat v týmu a jeho prvním krokem je 

určení všech dílčích činností, které potřeba pro dosažení stanoveného cíle provést. 

V průběhu zpracování tým posuzuje, zda je potřeba všechny stanovené činnosti do plánu 

zařazovat. 

     Dalším krokem zpracování je vyhodnocení časových termínů, jemuž obvykle 

předchází transformace,,vývojového‘‘ diagramu na hranově definovaný síťový diagram 

(viz obr. 1.12). Síťový graf by měl dát odpovědi na tyto otázky [2]: 

 Jaký je očekávaný termín dokončení projektu? 

 Jaký je harmonogram zahájení a ukončení každé dílčí činnosti v plánu? 

 Které činnosti musí být ukončeny přesně podle harmonogramu, aby nedošlo 

k celkovému zpoždění? 

 Které činnosti mají určité časové rezervy a jaká je hodnota těchto rezerv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síťové diagramy vesměs poskytují tyto možnosti [1]: 

 jasně stanovit pořadí činností a jejich vzájemnou návaznost v projektu (které na 

sebe bezprostředně navazují, a které mohou probíhat paralelně), 

 určit celkovou dobu trvání celého projektu, 

 stanovit časový harmonogram řešení, 

 racionalizovat činnosti a postupy a vhodně je sladit (určit potřebné časy, 

identifikovat kritické cesty, eliminovat časové prostoje, zajistit možný paralelní 

průběh činností, vyloučit činnosti nepotřebné,…), 

 najít cesty urychlení projektů, 

 zcela jednoduše vytvořit Ganttovy časové diagramy. 

 

Obr 1.12: Struktura hranově definovaného síťového grafu  
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      Pro identifikaci časových souvislostí jsou využívány následující časové charakteristiky 

[1]: 

 doba trvání činnosti, která je dána buď deterministicky anebo stochasticky, 

 nejdříve možný začátek činnosti, 

 nejpozději přípustný začátek činnosti, 

 nejdříve možný konec činnosti, 

 nejpozději přípustný konec činnosti. 

 

Doba trvání činnosti je známá a je uvažováno s konkrétní časovou hodnotou  anebo ji lze 

odhadnout s určitou pravděpodobností. 

 

Nejdříve možný začátek činnosti je okamžik, v němž může činnost započít. U vstupní 

činnosti je roven nule, u následujících vždy po uplynutí doby trvání všech činností, které 

do uzlu vstupují (nejdříve možný začátek + doba trvání činnosti). 

 

Nejpozději přípustný začátek činnosti je okamžik, v němž musí činnost začít, aby 

nedošlo k časovému skluzu realizace projektu. Je dán rozdílem nejpozději přípustného  

konce a doby trvání činnosti. 

 

Nejdříve možný konec činnosti je okamžik, v němž může činnost nejdříve skončit. Je 

roven součtu nejdříve možného začátku a doby trvání příslušné činnosti. U počáteční 

činnosti je identický s dobou jejího trvání. 

 

Nejpozději přípustný konec činnosti je okamžik, v němž musí činnost nejpozději skončit, 

aby nedošlo k ohrožení celkové doby trvání projektu. Je roven minimu z nejpozději 

přípustných začátků činností, které z uzlu vystupují. Jeho výpočet se odvíjí od výstupní 

činnosti [1]. 

 

     Na základě zjištěných časových hodnot se v síťovém grafu stanoví kritická cesta. 

Kritická cesta je cesta z počátečního do konečného uzlu sítě, která trvá nejdéle. Je to sled 

činností, které nemají žádnou časovou rezervu. Pro činnosti ležící na kritické cestě tedy 

platí, že jejich nejdříve možný začátek je současně nejpozději přípustným začátkem a 
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nejdříve možný konec je současně nejpozději přípustným koncem. Zpoždění kterékoliv 

z činností, ležících na kritické cestě, bude zpožďovat celý projekt [3]. 

 

Časové rezervy činností 

     V další fázi vyhodnocení síťového grafu se stanovují časové rezervy činností, které 

neleží na kritické cestě. Obvykle se rozlišuje časová rezerva celková, volná a nezávislá. 

 

Celková časová rezerva činnosti představuje maximální možné prodloužení této činnosti 

nebo posunutí jejího zahájení oproti nejdříve možnému začátku, které ještě nenaruší 

plánovaný termín projektu. 

 

Volná časová rezerva činnosti představuje možné prodloužení této činnosti nebo posunutí 

jejího zahájení oproti jejímu nejdříve možnému začátku, aniž se změní nejdříve možný 

začátek všech bezprostředně následujících činností. 

 

Nezávislá časová rezerva činnosti představuje možné prodloužení této činnosti nebo 

posunutí jejího zahájení oproti jejímu nejdříve možnému začátku, aniž se změní nejdříve 

možný začátek všech bezprostředně následujících činností a nejpozději přípustný konec 

bezprostředně předcházejících činností [2]. 

 

     Hodnoty stanovených časových termínů jsou vyjádřeny v relativních časech. Pro 

praktické využití je potřeba tyto hodnoty převést na konkrétní kalendářní termíny. 

Kalendářní harmonogram průběhu jednotlivých činností se nejčastěji zpracovává graficky 

pomocí Ganttova diagramu. Jedná se o uspořádaný horizontální sloupcový diagram, 

vynášený do kalendářní sítě [5]. 

 

     Před konečným zpracováním Ganttova diagram je potřeba stanovené termíny podrobit 

analýze. Tato analýza se soustřeďuje zejména na možnosti zkrácení doby trvání projektu. 

Za tímto účelem je potřeba se zaměřit na možnosti zkrácení doby trvání u činností, jež leží 

na kritické cestě. Když se to podaří v dostatečné míře, může se kritická cesta změnit a 

pozornost se pak soustřeďuje na nové kritické činnosti [2]. 

  

     Síťový graf nepatří k novým metodám, avšak jeho používání se většinou omezuje pouze 

na případy, kdy zcela zřetelně platí, že ,,čas jsou peníze‘‘[5].  
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Zhodnocení použité literatury 

     Jednotliví autoři se ve svých publikacích liší v terminologii. V publikaci [1] paní Plášková 

užívá termín Relační diagram na místo Diagram u vzájemných vztahů a Rozhodovací diagram 

na místo Diagramu  PDPC.  Aby se předešlo nesrovnalostem, byla terminologii sjednocena 

dle [2]. 

 

     V cizojazyčných publikacích se autoři spíše zaměřují na praktické příklady využití nástrojů 

a ukazují jejich použití na konkrétních případech. V publikacích českých autorů je velice 

stručně popsána teorie, vysvětleno v jakých situacích je vhodné nástroje využít, ale postrádá 

příklady, na kterých by bylo ukázáno, jak nástroje správně použít.  
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2. Profil společnosti UNIMETRA, spol. s.r.o. 
 

   Organizace UNIMETRA, spol. s r.o. v Ostravě - Radvanicích  je firma s komplexním 

metrologickým programem působící v oblasti prodeje, výroby, servisu a kalibrace měřidel a 

měřicí techniky geometrických veličin. Metrologie je dle ČSN EN 01 0115 definována jako 

věda o měření. Cílem metrologie je zajištění nejen vlastního měřícího procesu, ale také jeho 

jednotnosti a přesnosti [10]. Organizace vznikla v roce 1992 a aktivně působí od počátku roku 

1993. Součástí programu organizace je i vzdělávací činnost v oblasti metrologie [7]. 

Je rozdělena dle platného Organizačního schématu (viz příloha 1) na jednotlivá oddělení, 

která se dále člení na úseky. Protože se jedná o malou organizaci s počtem 19 pracovníků, 

jsou některé funkce kumulovány [7,8].  

Organizace se skládá z následujících oddělení: 

•Vedení společnosti a management 

•Představitel managementu pro SMK 

•Oddělení Marketing (úseky: Marketing, Nákup, Cenový úsek) 

•Obchodní oddělení (úseky: Prodej, Sklad, Logistika) 

•Oddělení Výroba a služby (úseky: VTO – Výroba, SO – Servis, Správa budov a  

              zařízení) 

•Ekonomické oddělení (úseky: Účtárna, Personalistika a vzdělávání, Ostatní činnosti)  

•Oddělení Řízení jakosti (úseky: Vstupní a výstupní kontrola, Reklamace) 

•Odd. Kalibrační laboratoř (úsek: Technická kontrola) 

•Odd. Kalibrační laboratoř (úsek: Kalibrační laboratoř, Technická kontrola) 

    Firma zavedla a používá systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a je od 

roku 1999 certifikována. Systém managementu kvality je uplatňován ve všech odděleních 

organizace. V červenci roku 2000 byla organizace certifikována nezávislým certifikačním 

orgánem ITI TŰV dle ČSN EN ISO 9002:1994. V červnu 2009 byla provedena recertifikace 

TÜV SÜD Czech dle ČSN EN ISO 9001:2001 a byl vydán nový certifikát s platností do 11. 

6. 2012. 

   Kalibrační laboratoř organizace byla v roce 2002 akreditována Českým institutem pro 

akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a je oprávněna používat při své činnosti v 

daném rozsahu označení „Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310“ [8] 
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Procesní přístup v organizaci UNIMETRA, spol. s. r. o. 

      Aby organizace UNIMETRA, spol. s. r. o. fungovala efektivně, identifikuje a řídí několik 

vzájemně propojených činností. Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny 

vstupů na výstupy, je považována za proces. Výstup z jednoho procesu v řadě případů přímo 

tvoří vstup pro další proces (nebo několik procesů). Identifikace procesů, jejich vzájemné 

působení a řízení lze nazývat procesním přístupem. Organizace nepřetržitě řídí vazby mezi 

jednotlivými procesy, jakož i jejich vzájemné působení. Posloupnost a vzájemné působení 

hlavních procesů je zobrazeno v příloze 2. 

 Dle požadavků normy se společnost zaměřuje na: 

 pochopení požadavků procesů a jejich plnění 

 potřeby zvažovat procesy z hlediska přidané hodnoty 

 dosahování zvýšení výkonnosti a efektivnosti procesů 

 neustálé zlepšování procesů na základě objektivního měření. 

 

Identifikace procesů 

Procesy jsou identifikovány následujícími údaji: 

 Název řídícího procesu. 

 Název dílčího procesu. 

 Identifikování vlastníka procesu. 

 Vstupy do procesu. 

 Předchozí proces. 

 Činnosti. Průběh procesu. 

 Výstupy z procesu. 

 Kriteria pro fungování, monitorování a měření procesu. 

 Záznamy. 

 Analýza. 

 Opatření pro neustálé zlepšování procesu. 
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     V následující části práce jsou popsány jednotlivé hlavní procesy a jejich dílčí procesy 

organizace v přehledných tabulkách. Hlavní proces Nákup a prodej zahrnuje pět dílčích 

procesů:  

 Marketing (viz tab. 1) 

 Nakupování (viz tab. 2) 

 Prodej výrobků a služeb (viz tab. 3) 

 Řízení komunikace se zákazníkem (viz tab. 4) 

 Řízení zakázek výrobně-technického oddělení (viz tab. 5) 

Následujícím hlavním procesem je Servis a opravy s dílčím procesem Řízení zakázek 

servisního oddělení (viz tab. 6). 

Kalibrace v akreditované laboratoři s dílčím procesem Kalibrace je popsána v tab. 7. 

Posledním hlavním procesem organizace je Technická kontrola a její dílčí proces Řízení 

zakázek technické kontroly je popsán v tab. 8 [9].  

2.1 Nákup a prodej 

2.1.1 Marketing 

     Marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají 

prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují [11]. 

 

Proces řídí Oddělení Marketingu 

Vstupy do procesu 
Požadavky, potřeby a očekávání zákazníka. 

Informace z trhu. 

Průběh procesu 
Zpracování nabídek zákazníkům. 

Propagace. 

Činnosti Průzkum trhu – noví zákazníci, konkurence. 

Výstupy z procesu 
Odběratelské nabídky.  Změny v nabízeném 

sortimentu zboží a služeb. 

Kritéria pro fungování, 

monitorování a měření procesu 

 

Využívání všech možností získání informací 
Využívání všech možností předávání 

informací o produktech firmy. 

Záznamy 

Záznam o jednání. 
Dodavatelská poptávka. 

Odběratelská nabídka. 

Analýza údajů 

Počet nabídek, počet zákazníků. 

Spokojenost zákazníka. 
Efektivnost nabídek. 

Tab. 1: Dílčí proces -  Marketing 
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      Při zlepšování procesu Marketing organizace reaguje na aktuální požadavky, potřeby a 

očekávání zákazníků a na aktuální situaci na trhu. V příloze 3 je zobrazen vývojový diagram, 

pomocí kterého organizace prozkoumává nabídky na trhu za účelem uspokojení potřeb svých 

zákazníků. Průzkum trhu probíhá následovně: 

a) Potřeby zákazníka (odběratel) 

     Pro zjišťování potřeb a pro efektivní komunikování se svými zákazníky organizace 

využívá formy, jako jsou např. osobní pohovory se zákazníky, měření spokojenosti 

zákazníků, připomínkový formulář na webových stránkách firmy, telefonická a e-mailová 

komunikace.  

b) Analýza potřeb zákazníka 

      Na základě informací, údajů a ekonomických rozborů získaných podle bodu  a) se provádí 

analýza potřeb zákazníka. 

c) Nabídka na trhu (dodavatel) 

     Pro tuto činnost využívá Marketing formy např. návštěvy veletrhů a výstav, získávání 

katalogů a prospektů, poptávky u dodavatelů, sledování tisku, časopisů a sdělovacích médií, 

sledování nabídek na internetu. 

d) Nabídka a úroveň služeb konkurence 

     Vrcholové vedení průběžně sleduje postavení firmy 

v konkurenčním prostředí. Oddělení Marketing získává informace o nabídce a úrovni služeb, 

poskytovaných konkurencí. K tomu využívá např. informačních médií, veletrhů, výstav, 

internetu atd. 

e) Analýza informací a údajů dle bodů c), d), vyvození závěrů a návrhů na zlepšení 

                Vzhledem k uspokojení potřeb zákazníka. 

      Na základě informací dle bodů a) až d) se provede komplexní analýza a navrhne opatření, 

vedoucí k dalšímu zlepšení uspokojování potřeb zákazníků. 
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2.1.2 Nakupování 

Vzhledem k rozsahu činností organizace jsou nakupovány: 

 výrobky, převážně měřidla a jejich příslušenství, tuzemských i zahraničních 

výrobců nebo dodavatelů za účelem jejich dalšího prodeje 

 materiál, polotovary, výrobky a služby výrobců nebo dodavatelů pro potřeby 

výroby vlastních výrobků organizace 

 náhradní díly tuzemských i zahraničních výrobců nebo dodavatelů pro potřeby 

poskytování servisních služeb organizací 

 režijní věci do spotřeby 

 služby z procesů využívajících externí zdroje (zajištění kalibrace měřidel z 

jiných oborů než kalibrační laboratoř organizace, kooperace při výrobě) 

 ostatní služby (kalibrace a servis vlastního měřicího zařízení, služby pro 

činnosti spojené s vlastní výrobou, prezentací na veletrzích a výstavách,  

      doprava, komunikace apod.) 

 

 

 

 

Proces řídí 
Oddělení Marketing - úsek Nákup, 
spoluúčast: Obchodní oddělení - úsek Sklad 

Vstupy do procesu 

Požadavek – od úseku Marketing 

– přímo od zákazníka 

– od skladu (nízká nebo nulová zásoba 
– vnitřní od žadatele uvnitř organizace (výroba, 

servis, KL, ostatní) 

Průběh procesu 

Výběr dodavatele. 
– externí (tuzemský nebo zahraniční) 

– interní (VTO, Servisní oddělení, KL) 

Dodavatelská objednávka nebo interní zadání. 

Dodávka. 
– externí – převzetí od přepravce, vstupní 

přejímka (dodavatel mimo EU – celní řízení) 

– interní – výstupní kontrola jakosti 

Hodnocení dodavatele. 

Činnosti Poptávkové řízení – hledání dodavatele. 

Výstupy z procesu 

Skladování (u zboží) 

– navedení do systému Expert 
– uložení ve skladovém regálu 

Převzetí (u služby). 

Tab. 2:Dílčí proces -  Nakupování (1. část) 
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Tab. 2: Dílčí proces -  Nakupování (2. část) 

 

   

    

      Organizace pravidelně komunikuje se svými dodavateli, čímž se snaží o zlepšení 

podmínek a kvality dodávek. Omezuje příjem nekvalitních dodávek a využívá nápravných a 

preventivních opatření pro neustále zlepšování procesu. Jednou z metod neustálého 

zlepšování je i hodnocení dodavatele, které organizace uskutečňuje ve dvou formách:  

 Trvalé hodnocení dodavatelů výrobků a služeb spočívá ve zjištění, zda má zaveden a 

uplatňuje systém managementu kvality. 

 Opakované hodnocení dodavatelů se provádí při každé dodávce a zahrnuje: 

o Obchodní kritéria (dodací lhůta, cena) 

o Jakostní kritéria (kvalita dodávky, kompletnost dokumentace) 

o Volitelná kritéria 

 

2.1.3 Prodej výrobků a služeb 

     UNIMETRA spol. s r.o. dodává měřidla a měřicí přístroje pro různé oblasti měření. 

Dodávána měřidla jsou převážně od renomovaných a prověřených výrobců měřicí techniky 

[8]. 

 

 

Kritéria pro fungování, 

monitorování a měření procesu 

 

Výběr dodavatele. 

Náklady. 

Velikost zásob. 

Záznamy 

Dodavatelská poptávka. 

Dodavatelská objednávka. 

Záznam o hodnocení dodávky. 

Analýza údajů 
Analýza hodnocení dodavatelů. 
Analýza dodavatelských reklamací. 

Analýza nákupních cen a podmínek dodání. 

Proces řídí Obchodní oddělení, úsek Prodej 

Vstupy do procesu 

Projevený zájem zákazníka o zboží nebo službu. 

1. osobní návštěva 
2. doručený požadavek (poštou, faxem, 

telefonicky, E-mailem). 

Předchozí proces 

Nakupování. 

Výroba. 
Servis a opravy. 

Kalibrace. Technická kontrola. 

Tab. 3: Dílčí proces -  Prodej výrobků a služeb (1. část) 
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     Zkracováním termínů dodávek a nabízením doplňkových služeb svým zákazníkům 

organizace neustále tento proces zlepšuje. 

 

Činnosti. 

Průběh procesu ad 1 

osobní návštěva 

Vstupní jednání 

– Upřesnění požadavků zákazníka, včetně 
požadavků na činnosti při dodání a po dodání. 

– Určení požadavků, které zákazník neuvedl, ale 

jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené 
použití. 

– Zákonné požadavky a požadavky předpisů,  

 týkající se produktu. 

– Nabídka dalších výrobků a služeb (předváděcí 
místnost, předání dalších prospektů, katalogů 

apod.). 

– U služeb (servis, kalibrace) předání zákazníka 
dalším spolupracovníkům. 

Prodej 

– Vyhotovení dodacích a platebních dokladů. 

– Výstupní kontrola jakosti. 
– Fyzické předání produktu. 

 

Činnosti. 

Průběh procesu ad 2 

doručený požadavek (poštou, 
faxem, telefonicky, E-mailem) 

Projednání požadavku zákazníka 
– Upřesnění požadavků zákazníka, včetně 

požadavků na činnosti při dodání a po dodání. 

– Určení požadavků, které zákazník neuvedl, ale 

jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené 
použití. 

– Zákonné požadavky a požadavky předpisů, 

týkající se produktu. 
– Nabídka dalších výrobků a služeb. 

Vyhotovení dodacích a platebních dokladů. 

Pokyn skladu k vyskladnění zboží. 

Výstupní kontrola jakosti. 

Zabalení. 

Předání expediční organizaci. 

Výstupy z procesu Inkaso od zákazníka. 

Kritéria pro fungování, 
monitorování a měření procesu 

 

Stav skladu, schopnost splnit požadavek. 
Hospodářský výsledek za sledované období. 

Odběratelské reklamace. 

Záznamy 
Záznamy v systému Expert. 
Záznam o výstupní kontrole jakosti. 

Analýza údajů 
 

 

Analýza prodeje – ekonomické výsledky (obrat, 

zisk). 

Analýza spokojenosti a loajality zákazníků. 
Analýza odběratelských reklamací. 

Tab. 3: Dílčí proces  - Prodej výrobků a služeb (2. část) 
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Tab. 4: Dílčí proces -  Řízení komunikace se zákazníky  

 2.1.4 Řízení komunikace se zákazníkem 

     Organizace musí určit a uplatňovat efektivní způsob pro komunikování se zákazníky s 

ohledem na: 

a) informace o produktu 

b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn 

c) zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces řídí Vedoucí oddělení Marketing. 

Vstupy do procesu 
Projevený zájem zákazníka. 

Aktivní prodejní politika firmy. 

Předchozí proces 
Marketing. 

Prodej. 

Činnosti. 
Průběh procesu 

Využití všech dostupných prostředků 

komunikace: 

Osobní jednání. 

Telefonická komunikace. 
Počítačová komunikace (Internet, E-mail). 

Písemný styk (dopisy, faxy). 

Balíkové zásilky. 
Informace o produktu: 

Katalogy. 

Ceníky. 
Informace na internetu. 

Stálá výstava v předváděcí místnosti 

organizace. 

Účast na specializovaných veletrzích a 
výstavách. 

Monitorování a měření spokojenosti a 

loajality zákazníků. 

Výstupy z procesu 

Konkrétní nebo upřesněný požadavek 

zákazníka na dodání zboží nebo služby. 

Výsledky monitorování a měření 

spokojenosti zákazníka. 

Kritéria pro fungování, 

monitorování a měření procesu 

 

Dodržování stanovených zásad. 

Naplňování požadavků a očekávání 

zákazníků. 

Záznamy 
Záznam o jednání 
Změnové řízení. 

Záznamy v systému Expert. 

Analýza údajů 

Analýza výsledků monitorování a měření 
spokojenosti a loajality 

zákazníků. 

Účinnost aktivní prodejní politiky. 
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     Závěry analýzy potřeb a spokojenosti zákazníků, průzkum nabídky na trhu a zjišťování 

stavu konkurence a vlastní analýzy ve zprávách o účinnosti systému managementu jakosti 

využívá vrcholové vedení k procesu neustálého zlepšování. Tento proces se projevuje 

navenek změnami v informacích o produktech (katalogy, ceníky, informace na internetu 

apod.) a změnami v poskytovaných službách. Uvnitř organizace probíhají informace o 

krátkodobých opatřeních na poradách a interních schůzkách. Dlouhodobá opatření se 

promítají do politiky jakosti a cílů jakosti. 

 

2.1.5 Řízení zakázek výrobně-technického oddělení 

    Ve výrobně-technickém oddělení organizace provádí kompletní výrobu a montáž 

kontrolních a měřicích přípravků. Vedle stabilního výrobního programu měřicích přípravků 

provádí i nové konstrukční návrhy na konkrétní měřicí úlohu dle požadavku zákazníka a to 

včetně zhotovení prototypu. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces řídí Vedoucí VTO 

Vstupy do procesu Požadavek na výrobu – interní objednávka 

Předchozí proces 
Marketing. 
Prodej. 

Činnosti. 
Průběh procesu 

Otevření zakázky. 

Příprava výroby: 

 Posouzení vhodnosti případně úprava 

stávající dokumentace. 

 Zpracování nové výrobní 

dokumentace. 

 Odsouhlasení návrhu zákazníkem. 

 Objednání materiálu, který není 

skladem. 

 Objednání externích služeb. 

 Vstupní přejímka dodávek. 

Vlastní výroba dle příslušného pracovního 

postupu. 

Kompletace, mezioperační kontrola 

jakosti. 
Předání ke kalibraci (v případě výroby 

měřidla). 

Převzetí po kalibraci. 

Výstupní kontrola jakosti. 

Vyhotovení průvodních dokumentů (dodací 

list, podklad k fakturaci). 

Výstupy z procesu Výrobek včetně průvodní dokumentace. 

Tab. 5: Dílčí proces  - Řízení zakázek VTO (1. část) 
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Tab. 5: Dílčí proces  - Řízení zakázek VTO (2. část) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Součástí procesu řízení zakázek VTO je i mezioperační a výstupní kontrola jakosti.                                   

Mezioperační kontrolu jakosti provádí pracovník Výrobně-technického oddělení a Servisního 

oddělení, který realizuje zakázku. Kontrolu provádí podle pracovních postupů, v nichž jsou 

stanovena příslušná kriteria přijatelnosti. Pokud výrobek nebo zařízení vyhoví, uvolňuje jej 

pracovník do další etapy zpracování nebo ke kalibraci. 

     Výstupní kontrolu jakosti výrobků i služeb provádí výhradně nezávislá kontrola jakosti v 

oddělení Řízení jakosti. Kontrolu provádí podle příslušných pracovních postupů. Pokud 

dodávka vyhoví, uvolňuje ji otiskem zeleného uvolňovacího razítka (viz obr. č. 2.2) na 

originál i kopii dodacího dokladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro fungování, 

monitorování a měření procesu 

 

Schválené technické řešení. 

Materiál, potřebný pro realizaci. 

Subdodavatelé pro specifické služby. 
Pracovní postupy. 

Cena, náklady, zisk. 

Termín. 

Záznamy 

Zakázková průvodka. 
Záznamy v systému Expert. 

Výkresová dokumentace, záznam do 

Evidence výkresů. 
Záznam do evidence výrobních čísel. 

Záznam o vstupní kvalitativní přejímce. 

Podklad pro fakturaci. 
Záznam o výstupní kontrole jakosti. 

Obr. č. 2.2 Vzor uvolňovacího razítka 

Tab. 5 Dílčí proces  - Řízení zakázek VTO (2. část) 
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Tab. 6: Dílčí proces  - Řízení zakázek Servisního oddělení (1. část) 

2.2 Servis a opravy 

2.2.1 Řízení zakázek Servisního oddělení 
    Servisní oddělení provádí opravy měřidel a měřících přístrojů délky a úhlu všech značek a 

typů a to jak analogová, tak i elektronická [8]. 

 

Proces řídí Vedoucí Servisního oddělení 

Vstupy do procesu 

Požadavek na opravu přímo od zákazníka. 

Podklad na opravu od obchodního oddělení 

nebo KL. 
Požadavek na záruční servis od ŘJ 

(Reklamační průvodka). 

Požadavek na drobnou práci. 

Předchozí proces 
Prodej. 
Kalibrace. 

Řízení neshodného výrobku. 

Činnosti. 
Průběh procesu 

Převzetí měřidla (měřidel) k opravě. 

Otevření zakázky. Identifikace položek 
zakázky. 

Přezkoumání požadavku. Komunikace se 

zákazníkem. 
Potvrzení zakázky. 

Příprava k opravě (odkonzervování, ostatní 

pomocné úkony). 

Vlastní oprava dle příslušného pracovního 

postupu: 

 ND jsou skladem 

 ND nutno objednat 

Mezioperační kontrola jakosti. opraveného 

měřidla. 
Předání ke kalibraci. 

Převzetí po kalibraci. 

Vyhotovení průvodních dokumentů (dodací 
list, podklad k fakturaci). 

Výstupy z procesu 
Opravená měřidla. 

Průvodní dokumenty. 

Kritéria pro fungování, 
monitorování a měření procesu 

 

ND pro servis a opravy. 
Pracovníci, způsobilí k provádění oprav. 

Pracovní postupy s kriterií přijatelnosti. 

Cena, náklady, zisk - ztráta (u záruční 
opravy). 

Termín. 

Záznamy 

Zakázková průvodka. 

Záznamy v systému Expert. 
Záznam o vstupní přejímce. 

Servisní list – opravenka, Protokol o 

neprovedení opravy. 

Podklad pro fakturaci. 
Dodací list. 
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Tab. 7: Dílčí proces – Kalibrace (1. část) 

Tab. 6: Dílčí proces  - Řízení zakázek Servisního oddělení (2. část) 

 

 

     Stejně jako v procesu řízení zakázek VTO organizace i při řízení zakázek Servisního 

oddělení využívá mezioperační a výstupní kontroly jakosti.  

 

 

2.3 Kalibrace v akreditované kalibrační laboratoři 

2.3.1 Kalibrace 
     Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi 

hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem a odpovídajícími hodnotami, 

které jsou realizovány etalony (standardy) [12]. 

 

Proces řídí Vedoucí KL 

Vstupy do procesu 

Požadavek na kalibraci: 
– od obchodního oddělení (vstupní kalibrace) 

– přímo od zákazníka 

– od žadatele uvnitř organizace (výroba, servis) 

Předchozí proces 

Nákup. 

Prodej. 

Servis a opravy. 

Výroba. 

 

 

 

 

 

Analýza údajů 

Analýza počtu zakázek a vykázaných hodin, 

analýza sortimentu. 

Analýza nákladů na shodu. 
Analýza nákladů na neshodu. 

Analýza obratu a zisku. 

Analýza reklamací a stížností. 
Analýza termínů dodání. 

Analýza výsledků měření spokojenosti a 

loajality zákazníků 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etalon
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Činnosti. 

Průběh procesu 

Přezkoumání požadavku dle ČSN EN ISO / 

IEC 17 025. 

Převzetí měřidla (měřidel) ke kalibraci. 
Otevření zakázky. Identifikace položek 

zakázky. 

Potvrzení zakázky. 
Příprava ke kalibraci (odkonzervování, 

temperování). 

Vlastní kalibrace dle příslušného pracovního 

postupu. 
Vyhodnocení kalibrace, vyhotovení 

kalibračního listu, označení zkalibrovaných 

položek zakázky. 
Vyhotovení průvodních dokladů (kalibrační 

list, dodací list, podklad k fakturaci). 

Výstupy z procesu 
Zkalibrovaná měřidla, včetně kalibračních 
listů a ostatních průvodních dokladů. 

Kritéria pro fungování, 

monitorování a měření procesu 
 

Mezilaboratorní porovnání zkoušek. 

Platné osvědčení o akreditaci. 

Kalibrační zařízení s platnou kalibrací. 
Pracovníci, způsobilí k provádění kalibrací. 

Pracovní postupy pro provádění kalibrací. 

Záznamy 

Záznamy v systému Expert. 
Kniha evidencí kalibrací. 

Prvotní záznamy. 

Kalibrační listy. 

Podklady pro fakturaci. 
Dodací listy. 

Analýza údajů 

Analýza počtu zakázek, počtu kalibrací a 

jejich členění. 
Analýza nákladů, obratu a zisku. 

Analýza termínů dodání. 

Analýza reklamací a stížností. 

Analýza výsledků měření spokojenosti a 
loajality zákazníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Dílčí proces – Kalibrace (2. část) 
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Tab. 8: Dílčí proces – Řízení zakázek technické kontroly  

2.4 Technická kontrola 

2.4.1 Řízení zakázek technické kontroly 
     Organizace nabízí technické a kontrolní měření geometrických veličin zákazníkům, kteří 

např. potřebují provést vstupní nebo výstupní kontrolu výrobků nebo nemají potřebné měřící 

zařízení pro přesnou kontrolu parametrů. 

 

Proces řídí Vedoucí úseku TK 

Vstupy do procesu 

Požadavek na technickou kontrolu: 
– od obchodního oddělení nebo Marketingu 

– přímo od zákazníka 

– od odd. Řízení jakosti (vstupní přejímka) 
– od žadatele uvnitř organizace (výroba, servis) 

Předchozí proces 

Nákup. 

Kontrola jakosti. 

Výroba. 
Servis a opravy. 

Činnosti. 

Průběh procesu 

Přezkoumání požadavku. 

Převzetí měřidel / výrobků ke kontrole / měření. 

Otevření zakázky. Identifikace položek zakázky. 
Potvrzení zakázky. 

Příprava ke kontrole / měření (odkonzervování, 

temperování). 
Vlastní kontrola / měření dle příslušného 

pracovního postupu. 

Vyhodnocení kontroly / měření, vyhotovení 
protokolu, označení položek zakázky. 

Vyhotovení průvodních podkladů (protokol o 

kontrole / měření, dodací list, podklad k 

fakturaci). 

Výstupy z procesu 

Zkontrolovaná měřidla / změřené výrobky, 

včetně protokolů 

a ostatních průvodních dokladů. 

Kritéria pro fungování, 

monitorování a měření procesu 

 

Měřicí a kontrolní zařízení s platnou kalibrací. 
Pracovníci, způsobilí k provádění kontroly / 

měření. 

Pracovní postupy pro provádění kontroly / 
měření. 

Záznamy 

Záznamy v systému Expert. 

Prvotní záznamy. 

Protokoly o kontrole / měření. 
Podklady pro fakturaci. 

Dodací listy. 

Analýza údajů 

Analýza počtu zakázek a jejich členění. 
Analýza nákladů, obratu a zisku. 

Analýza termínů dodání. 

Analýza reklamací a stížností. 

Analýza výsledků měření spokojenosti a loajality 
zákazníků. 
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     Posledním a důležitým krokem u všech výše zmíněných procesů je monitorování 

spokojenosti a loajality zákazníků.  

 Pojmem ,,spokojený zákazník“ se rozumí:  

 naplnění očekávání zákazníka (míra naplnění jeho potřeb a jeho představ o organizaci, 

vytvořených na základě získaných informací, zkušeností z minulosti a zkušeností 

s konkurencí organizace) 

 spokojenost po nákupu a při využívání výrobku nebo služby.  

 

     Monitorování a měření spokojenosti zákazníků provádí oddělení Marketing. Toto 

monitorování a měření patří mezi klíčová měření účinnosti managementu jakosti. 

     Postup monitorování míry spokojenosti zákazníků je zaměřen na plnění následujících 

požadavků: 

 zvyšování povědomí o reálných a skrytých potřebách zákazníků u všech zaměstnanců 

organizace 

 spokojenost s výrobky 

 spokojenost se službami 

 spokojenost s prostředím 

 odhalování příčin nespokojenosti 

 poskytování informací a dat pro další zlepšování. 
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Tab. 3.1:  Možnosti uplatnění nástrojů v podmínkách organizace (1. část) 

3. Možnosti využití jednotlivých nástrojů v organizaci 
 

     Organizace doposud nevyužívala žádný nástroj ze skupiny sedmi ,,nových“ nástrojů. Do 

jisté míry využívá nástroje ze skupiny sedmi základních nástrojů, jako jsou např. vývojové 

diagramy. V podmínkách společnosti by bylo prospěšné uplatnit tyto nástroje, posloužily by 

jako podpůrné nástroje pro aplikaci jiných metod. Staly by se dobrým pomocníkem jak při 

řešení nejrůznějších problémů, tak i ke zlepšení stávajícího stavu. 

     Při analýze použití vhodných nástrojů v jednotlivých procesech v organizaci byly nejprve 

pomocí brainstormingu nadefinovány problémy a vyřčeny nejrůznější otázky, které by tyto 

nástroje mohly pomoci vyřešit. Poté bylo vše zpracováno do jednoduché matice (viz příloha 

4). 

Možnosti uplatnění nástrojů v organizace je zpracováno v tabulce 3.1. 

 

 

 

 

 

Nástroj Procesy v organizaci Otázky k řešení 

Afinitní diagram 

Marketing 
,,Jak zvýšit účinnost 
jednotlivých nabídek zasílaných 

zákazníkům?“ (1) 

Řízení komunikace se 

zákazníkem 

,,Které nové kanály a možnosti 
využít při komunikaci se 

zákazníkem?“ ,,Jak lépe 

propagovat výrobky a služby?“ 

(2) 

Řízení zakázek VTO 

,,Jaké technické a legislativní 

požadavky musí splňovat nový 

výrobek?“  (3) 

Řízení zakázek kalibrační 

laboratoře 

,,Které nové typy měřidel by 
mohly být za stávajících 

podmínek kalibrovány?“ (4) 

Vazby mezi procesy 

,,Co vše lze provést pro snížení 
administrativy objednávek, 

které vyřizuje více oddělení?“ 

(5) 
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Tab. 3.1: Možnosti uplatnění nástrojů v podmínkách organizace (2. část) 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroj Procesy organizace 
Příklady problémů 

k řešení 

Diagram vzájemných vztahů 

Marketing 

,,Jak spolu souvisí příčiny nízké 
účinnosti některých nabídek, a 

která je klíčová?“ ,,Kde začít 

s tvorbou e-shopu?“ (6) 

Prodej výrobků a služeb 

,,Jak spolu souvisí nízká 

konkurenceschopnost některých 

prodávaných výrobků a způsob 

jejich propagace?“ (7)  

Řízení zakázek VTO 

,,Který požadavek je klíčový 

pro dodání nového výrobku 

zákazníkovi?“ (8) 

Vazby mezi procesy 

,,Která klíčová příčina zatěžuje 
administrativu objednávek 

vyřizovaných více 

odděleními?“ (9) 

Stromový diagram 

Marketing 

Systematické uspořádání příčin 

nízké účinnosti některých 

nabídek. (10) 

Nakupování 

Systematické uspořádání 
požadavků na nákup vedoucí 

k rychlejšímu a efektivnějšímu 

provádění vstupních přejímek. 
(11) 

Prodej výrobků a služeb 

Logické uspořádání příčin nízké 

konkurenceschopnosti 

některých prodávaných 
výrobků. (12) 

Řízení komunikace se 

zákazníkem 

Systematické uspořádání 

vnitřních zdrojů informací 

používaných jako podkladů pro 
komunikaci se zákazníkem. 

(13) 

Řízení zakázek VTO 

Systematický rozklad všech 
požadavků(zákazníka, 

legislativy, norem, organizace) 

na dodání nového výrobku. (14) 

Řízení zakázek servisního 

oddělení 

Systematické uspořádání 
problémů při řízení skladu 

náhradních dílů. (15) 
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Tab. 3.1: Možnosti uplatnění nástrojů v podmínkách organizaci (3. část) 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroj Procesy organizace 
Příklady problémů 

k řešení 

Stromový diagram 

Řízení zakázek kalibrační 

laboratoře 

Systematické uspořádání dílčích 

kroků vedoucích k zavedení 

kalibrací nových typů měřidel. 
(16) 

Vazby mezi procesy 

Systematický rozklad všech 

příčin zatěžujících 
administrativu objednávek 

vyřizovaných více odděleními. 

(17) 

Maticový diagram 

Marketing 

Souvislost mezi příčinami nízké 
účinnosti (úspěšnosti) nabídek a 

vlastnostmi nabízeného typu a 

značky měřidla. (18) 

Řízení komunikace se 

zákazníkem 

Vzájemné vztahy mezi různými 

daty získanými z průzkumu 

spokojenosti zákazníků. (19) 
 

Řízení zakázek VTO 

Vzájemné vztahy mezi 
požadavky zákazníka na řešení 

speciálních měřicích úloh a 

vlastnostmi navrženého 
měřidla. (20) 

 

PDPC diagram Marketing 

Příprava souboru preventivních 

opatření k možným problémům, 
uspořádaným do stromových 

diagramů. (21) 

Síťový graf Řízení zakázek VTO 

Optimální harmonogram 

výroby složitějšího měřicího 
zařízení, skládajícího se z více 

samostatných částí – sladění 

vlastních pracovních úkonů, 
objednávek materiálu a 

součástí, výrobní kooperace, 

přepravy a kalibrace. (22) 
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Tab. 3.1 Možnosti uplatnění nástrojů v podmínkách organizaci (4. část) 

 

 

 

 

Prospěch z vyřešení otázek/problémů v organizaci. 

     Organizaci by vyřešení výše zmíněných otázek/problémů přineslo velikou úsporu nejen 

financí, ale i času. Zde je sepsáno několik námětů, které popisují, jak by organizaci vyřešení 

prospělo. Jednotlivé náměty jsou očíslovány, čísla jsou totožné s čísly v tabulce 3.1. 

1. Zvýšení počtu objednávek na základě přizpůsobení nabídek podle reakcí zákazníků. 

Často není znám důvod, proč zákazník na nabídku nereagoval. 

2. Nové formy komunikace, např. sociální sítě, dávají prostor pro další oslovení 

zákazníka a propagaci zboží a služeb. Organizace však zatím neví, jak tyto formy 

komunikace využívají její zákazníci. 

3. Splnění všech požadavků zamezí možným sankcím ze strany dozorových orgánů, 

nebo stížnostem od zákazníků. 

4. Rozšíření nabídky služeb kalibrační laboratoře a zároveň účinnější využití měřicího 

vybavení, znalostí a zkušeností pracovníků. 

5. Zrychlení a zefektivnění procesů, užitečnější využití času a potenciálu pracovníků, 

odstranění duplicitních činností. 

 

 

Nástroj Procesy organizace 
Příklady problémů 

k řešení 

Síťový graf 

Řízení zakázek servisního 

oddělení 

Nalezení nejrychlejšího postupu 

opravy složitějšího měřicího 
zařízení, při kterém je 

prováděna diagnostika a  vlastní 

servisní zásahy, je využívána 
kooperace s jinými odděleními 

nebo firmami a řeší se 

objednávky náhradních dílů. 

(23) 

Vazby mezi procesy 

Optimální harmonogram 

zavádění změn v dokumentaci 

systému managementu jakosti, 
počítačovém systému a 

vymezení pracovních činností. 

(24) 
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6. Nalezení klíčové příčiny, jejíž vyřešení pomůže zvýšit účinnost nabídek. Ujasnění 

priorit před zahájením prací na tvorbě e-shopu. 

7. Nalezení vazby s cílem upravit způsob propagace výrobků na vhodnější formu. 

8. Nalezení klíčového požadavku zákazníka a následná úprava plánování zdrojů s cílem 

posílit řešení tohoto požadavku. 

9. Nalezení klíčové příčiny, na kterou se má organizace zaměřit, aby se zefektivnil 

systém managementu a využití zdrojů. 

10. Utvoření přehledu všech elementárních příčin nízké účinnosti nabídek a jejich 

uspořádání do skupin. Následně bude možné se na některé, nebo většinu z nich, 

zaměřit při tvorbě souboru preventivních opatření. 

11. Kategorizace požadavků na nákup za účelem jejich přeměny na kritéria hodnocení při 

vstupní přejímce, dosavadní vazba je spíše volnější. 

12. Uspořádání příčin do příbuzných skupin, ke kterým bude možné hledat odpovídající 

řešení. 

13. Utvoření přehledu víceméně roztříštěných zdrojů informací. Tento přehled pak může 

sloužit jako určitý manuál pro rychlé vyhledání informací potřebných při komunikaci 

se zákazníkem. 

14. Uspořádání a zpřehlednění všech požadavků na nový výrobek. Při výrobě by pak měly 

být všechny plněny a mělo by se zamezit nějakému opomenutí. 

15. Řízení skladu náhradních dílů přináší dlouhodobě určité problémy, proto je třeba je 

uspořádat do příbuzných skupin, ke kterým bude možné hledat odpovídající řešení. 

16. Vytvoření určité šablony požadavků, které je třeba splnit před zavedením kalibrace 

nového typu měřidla. 

17. Vytvoření logické struktury příčin problému a přehledného plánu provedení dílčích 

činností. 

18. Zjištění, zda vylepšení některých vlastností měřidel by pomohlo zvýšit úspěšnost 

jejich nabídek. 

19. Analýza většího množství dat z průzkumů s cílem odhalit skryté závislosti. 

20. Nalezení vlastností navrhovaných měřidel, jejichž zlepšení by se nejvíce odrazilo v 

hodnocení plnění požadavků zákazníka. 

21. Aplikace preventivních opatření, která by zvýšila účinnost nabídek zasílaných 

zákazníkům. 

22. Vytvoření přehledu činností při výrobě a zkrácení dodací lhůty výrobku zákazníkovi.  

23. Vytvoření přehledu činností při opravě a zkrácení dodací lhůty opravovaného výrobku 
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zákazníkovi. 

24. Vytvoření přehledu činností při zavádění změn systému, může sloužit jako podklad 

pro zadání konkrétních termínovaných úkolů. 
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4. Praktické uplatnění vybraných nástrojů v organizaci 

 
     Při praktickém uplatnění nástrojů v organizaci UNIMETRA, spol. s.r.o. se práce zaměřila 

na řešení otázky ,, Co vše lze provést pro snížení administrativy objednávek, které vyřizuje 

více oddělení?“ Pro daný problém bylo vybráno a následně sestrojen afinitní diagram, 

diagram vzájemných vztahů a systematický diagram.  

     První krokem k řešení bylo uspořádání brainstormingu, kterého se zúčastnili pracovníci 

jednotlivých oddělení a úseků – Obchodního oddělení, Kalibrační laboratoře, VTO – výroby, 

SO – servisu a představitel managementu a autorka v roli moderátora.  Po zahájení 

brainstormingu následovalo jednoznačné vymezení problému a objasnění jej všem 

přítomným. Pro lepší a srozumitelnější pochopení jednotlivých námětů je v tab. 4.1 popsán i 

současný stav v organizaci. 

 

Č. Námět Současný stav 

1 Všechny originály objednávek ukládat v 

elektronické podobě do určeného místa 
počítačové sítě 

Originály v papírové podobě jsou uloženy na 

jednotlivých odděleních – jde o tisky emailů, 
jejich příloh, faxy, ojediněle i dopisy 

2 Vytvořit vazbu mezi elektronickým 

originálem objednávky a zapsanou 

objednávku v Expertu 

Tato vazba dosud neexistuje (nejsou elektronické 

originály), vazba je na základě označení číslem 

objednávky na papírovém originále 

3 Zavést stejný formát souborů 
elektronických originálů objednávek a 

převody do něho (pdf) 

Objednávky v elektronické podobě přicházejí v 
různých formátech 

4 Umožnit zápis poznámek do 
elektronického originálu objednávky 

Zápisy se provádí ručně do papírového originálu 

5 Instalovat vhodný software pro úpravu 

elektronických objednávek na všech 
počítačích 

Vhodný software je pouze na některých 

počítačích 

6 Pouze jeden zápis objednávky do systému 

Expert při příjmu na oddělení, ostatní 
oddělení ji zpracovávají pod tímto číslem 

Každé oddělení má svoji samostatnou řadu 

objednávek, kam se převádí i objednávky již 
zapsané v jiných odděleních 

7 Jednoznačně rozlišit úkony podle oddělení 

při zápisu položky do objednávky v 

Expertu 

Není vždy jasné, kdo úkon vykonal, ale kdo ho 

zapsal 

8 Určený pracovník zpracovávající 

administrativu objednávek pro servis i 

kalibrační laboratoř 

Administrativu provádí více pracovníků každého 

oddělení, omezuje se tak prostor pro jejich 

odbornou činnost 

9 Označování objednávek na kalibraci 
nového zboží už na obchodním oddělení 

Objednávky se označují identifikačním číslem při 
příjmu v kalibrační laboratoři 

Tab. 4.1: Náměty z brainstormingu při řešení otázky,, Co vše lze provést pro snížení 

administrativy objednávek, které vyřizuje více oddělení?“  (1. část) 
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   Úkolem týmu bylo shromáždit co nejvíce nápadů (viz tab. 4.1), které po ukončení diskuse 

byly rozděleny do skupin dle příbuznosti a jednotlivé skupiny byly pojmenovány. Na základě 

těchto výsledku, byl sestrojen afinitní diagram (viz příloha 5). 

 

 

10 Určení konkrétního pracovníka 

zodpovědného za celý průběh objednávky a 
komunikaci se zákazníkem, jeho uvedení v 

potvrzení objednávky 

Objednávku má na starosti více pracovníků napříč 

odděleními, nemají vždy všechny informace 

11 Omezení tisku průvodních dokladů při cestě 
objednávky uvnitř organizace, využití 

zápisů v systému Expert a označení 

objednávky 

Tisk formuláře objednávky, potvrzení objednávky, 
nebo podkladu pro fakturaci, na kterých je číslo 

objednávky 

12 Omezení kopírování originálu objednávky 

při cestě objednávky uvnitř organizace, 

využití zápisů v systému Expert a označení 

Při předávání objednávky na kalibrační laboratoř 

z jiného oddělení se kopíruje originál objednávky 

13 Větší automatizace převodů mezi doklady v 
systému Expert 

Převody jsou prováděny výběrem z více dokladů 

14 Vybudování externího pracoviště servisu se 

základním vybavením v kalibrační 
laboratoři 

Měřidla ke kalibraci, která vyžadují servisní 

zásah, se převážejí mezi budovami a jsou 
předmětem samostatné zakázky na servise 

15 Vybudovat laboratoř se základním 

vybavením pro potřeby servisu a výroby v 

hlavní budově 

Po provedení opravy nebo výrobě se kontroluje v 

kalibrační laboratoři, někdy se musí i několikrát 

převážet kvůli provedení úprav 

16 Zjednodušení a sloučení organizačních 

směrnic 

Velmi podobné směrnice pro řízení zakázek v 

jednotlivých odděleních 

17 Zavedení čárového kódu pro označování 
objednávek 

Objednávky jsou označovány číslováním z 
etiketovacích kleští 

18 Nastavení automatických vazeb mezi 

položkami ceníku pro zboží a kalibraci 

Kalibrační položka se musí k dané položce zboží 

v objednávce vybrat ručně 

Tab. 4.1: Náměty z brainstormingu při řešení otázky,, Co vše lze provést pro snížení 

administrativy objednávek, které vyřizuje více oddělení?“  (2. část) 
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2/2 

     Na základě sestrojeného afinitního diagramu vznikl podklad pro sestrojení zbylých dvou 

diagramů. Především se práce zaměřila na skupinu, která se týká interního informačního 

systému organizace tzv. Expert. V rámci této skupiny byl sestrojen diagram vzájemných 

vztahů (viz obr 4.2) a stanoveno klíčové východisko, která zatěžuje administrativu 

objednávek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Z diagramu vzájemných vztahů jednoznačně vyplývá, že klíčovým východiskem je námět 

č. 6 (z tab. 4.1), tj. Vytvořit pouze jeden zápis objednávky do systému Expert při příjmu na 

oddělení, ostatní oddělení ji zpracovávají pod tímto číslem, protože z něj vystupuje nejvíce 

šipek. Tomuto východisku by organizace měla věnovat největší pozornost. Zaměřit se na něj a 

aplikovat ho do praxe může organizaci snížit nejen náklady spojené s tvořením objednávek u 

více oddělení, snížit pravděpodobnost výskytu chyb v objednávkách v některém z oddělení, 

ale hlavně ušetřit čas zaměstnanců zbytečnou administrativou.  

 

 

Obr. 4.2:Diagram vzájemných vztahů 

0/6 

3/0 

2/1 

3/1 

2/4 

4/2 

Úpravy sytému Expert 

 

Větší automatizace převodů 
mezi doklady v systému 
Expert 

 

Nastavit automatické vazby 

mezi položkami ceníku pro 

zboží a kalibraci 

Jednoznačně rozlišit 

úkony podle 

oddělení při zápisu 

položky do 

objednávky 

v Expertu 

Vytvořit vazbu mezi 

elektronickým originálem 

objednávky a zapsanou 

objednávku v Expertu 

Omezit tisk průvodních 

dokladů při cestě 

objednávky uvnitř 

organizace, využití zápisů v 

systému Expert a označení 

objednávky 

Vytvořit pouze jeden zápis 

objednávky do systému Expert 

při příjmu na oddělení, ostatní 

oddělení ji zpracovávají pod 

tímto číslem 
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Detailnější popis jednotlivých aktivit v diagramu vzájemných vztahů. 

 

Po vytvoření vazby by bylo možné jednoduše 

otevřít přiřazený elektronický originál 

objednávky přímo z formuláře objednávky v 

systému Expert, aniž by bylo nutné hledat ho v 

příslušném úložišti, což by přineslo úsporu času a 

zamezení omylů. 

 

Veškeré informace jsou obsaženy v systému 

Expert, tištěný doklad interně slouží v podstatě 

jen jako průvodní a identifikační prostředek. 

Dostačující by bylo např. jen avízo předávky a 

průběžně se měnící fronta dokladů čekajících na 

další zpracování. Přínosem by byly také úspory 

papíru a tonerů tiskáren. 

 

Při zápisu položky zboží z ceníku by se 

automaticky nabízela i možnost přidat příslušnou 

přednastavenou položku kalibrace tohoto typu 

zboží. Toto řešení by omezilo vyhledávání a 

chybovost a uspořilo čas. 

   

Možnost přímého převodu mezi určenými 

doklady např. stiskem tlačítka, odpadla by 

nutnost vybírat typ dokladu a další údaje, zvýšila 

by se rychlost zpracování. 

 

 

Vytvořit vazbu mezi elektronickým 

originálem objednávky a zapsanou 

objednávku v Expertu. 

Omezit tisk průvodních dokladů při 
cestě objednávky uvnitř organizace, 
využití zápisů v systému Expert a 
označení objednávky. 

. 

Větší automatizace převodů mezi 

doklady v systému Expert. 

Nastavit automatické vazby mezi 

položkami ceníku pro zboží a 

kalibraci. 
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Přiřazení pracovníka, který skutečně provedl 

daný úkon (ne toho, který ho zapsal), aby bylo 

možno v pravidelných intervalech vyhodnocovat 

výkony jednotlivých pracovníků a oddělení pouze 

na základě těchto zápisů v systému Expert. 

 

Vytvořením pouze jednoho zápisu organizace 

sníží nejen náklady spojené s tvořením 

objednávek u více oddělení, pravděpodobnost 

výskytu chyb v objednávkách v některém 

z oddělení, ale hlavně ušetřit čas zaměstnanců 

zbytečnou administrativou.  

 

     Pro vytvoření tzv. plánu řešení daného problému bylo nejefektivnější sestrojení 

systematického diagramu (viz příloha 6). Pomohl zobrazit logickou strukturu problému a 

posloužil tak k přehledné dekompozici na dílčí činnosti.  Některé z dílčích činností by bylo 

vhodné dále dekomponovat, protože nedávají konkrétní návod k řešení problému. 

Systematický diagram opět navazuje na afinitní diagram konkrétně na skupinu pojmenovanou 

Systém Expert. 

Další krokem by bylo vhodné sestrojit navazující systematické diagramy na tyto dílčí úkoly: 

 Zajistit funkci přímého otevření souboru z formuláře objednávek v Expertu. 

 Zajistit rychlou identifikaci fáze, ve které se objednávka nachází. 

 Nastavit automatické vazby mezi formuláři v Expertu. 

 

Jelikož organizace systém Expert nevytvořila,musela by  tímto úkolem  pověřit dodavatele 

tohoto systému.

Vytvořit pouze jeden zápis 

objednávky do systému Expert při 

příjmu na oddělení, ostatní oddělení 

ji zpracovávají pod tímto číslem. 

Jednoznačně rozlišit úkony podle 

oddělení při zápisu položky do 

objednávky v Expertu. 
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Zhodnocení výsledků 

     Při brainstormingu bylo týmem vyřčeno několik námětů, jak by bylo možné snížit 

administrativu objednávek, které vyřizuje více oddělení. Dané náměty bylo zapotřebí rozdělit 

do skupin podle příbuznosti a jednotlivé skupiny pojmenovat. Takto vzniklý afinitní diagram, 

se stal základem pro sestrojení navazujícího diagramu vzájemných vztahů.  

     Při sestrojování diagramu vzájemných vztahů se práce zaměřila pouze na konkrétní 

skupinu z afinitního diagramu a to na tu, která se týká interního systému Expert. Postupně 

byly náměty propojovány šipkami podle toho, jak spolu souvisí. Námět, ze kterého vychází 

nejvyšší počet šipek, se stal klíčovým východiskem při řešení problému tj. Vytvořit pouze 

jeden zápis objednávky do systému Expert při příjmu na oddělení, ostatní oddělení ji 

zpracovávají pod tímto číslem. Na ten by se organizace měla nejdříve zaměřit, aplikovat ho 

do praxe a následně se zabývat zbylými náměty. 

 Při sestrojení systematického diagramu se organizaci odhalily dílčí činnosti, pomocí kterých 

by daný problém mohla vyřešit úspěšně. A dále pomůže usnadnit přidělování odpovědností 

jednotlivým pracovníkům v organizaci. 
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Závěr 
 

     Tato bakalářská práce byla zaměřena na možnosti využití sedmi nových nástrojů 

v organizaci poskytující služby v oblasti metrologie. Konkrétním úkolem práce bylo zjistit 

možnosti využití sedmi nových nástrojů managementu jakosti a praktická aplikace nástrojů 

v podmínkách společnosti UNIMETRA, spol. s. r. o., působící v oblasti prodeje, výroby, 

servisu a kalibrace měřidel a měřicí techniky geometrických veličin. Při využití sedmi nových 

nástrojů, které jsou dobrým pomocníkem při řešení nejrůznějších problémů, se kterými se 

firmy v dnešní době každodenně setkávají.  

     V první části byl zpracován teoretický rozbor jednotlivých nástrojů. Po teoretickém úvodu 

jsou uvedeny informace o organizaci. Následně byla provedena analýza současného stavu 

procesů. Cílem bylo nastínit organizaci možnosti využití jednotlivých nástrojů tak, aby 

v tomto viděla přínos a začala v co možná největší míře nástroje využívat. 

     V praktické části byly analyzovány možnosti aplikace jednotlivých nástrojů v organizaci. 

Byly zmapovány problémy, které se v organizaci vyskytují, a které by bylo zapotřebí 

odstranit. Ke každému konkrétnímu problému byl přidělen nástroj, který by pomohl problém 

odstranit. Nakonec byly analyzovány přínosy pro organizaci, při odstranění problémů.  

     Následně byla provedena praktická ukázka aplikace tří vybraných nástrojů, které 

posloužily k odhalení klíčového východiska při řešení problému: ,,Co vše lze provést pro 

snížení administrativy objednávek, které vyřizuje více oddělení?“  Cílem bylo shromáždit 

náměty vyřčené týmem při brainstormingu. Tyto náměty zpracovat pomocí afinitního 

diagramu, diagramu vzájemných vztahů a nakonec systematického diagramu.  Afinitní 

diagram posloužil k vytvoření skupin námětů dle příbuznosti. Diagram vzájemných vztahů 

navazoval na afinitní diagram a to konkrétně na skupinu: Zdokonalit informační systém 

Expert. Pro zdokonalení informačního systému byla jako klíčové východisko vyhodnocena 

činnost:  Vytvořit pouze jeden zápis objednávky do systému Expert při příjmu na oddělení, 

ostatní oddělení ji zpracovávají pod tímto číslem. Vytvořením systematického diagramu byly 

aktivity směřující k vyřešení daného problému dekomponovány na dílčí činnosti, které 

zjednodušují řešení problému. Organizaci by náměty na zlepšení měly zejména posloužit při 

snížení administrativy objednávek, která organizaci zatěžuje, ale také později mohou být 
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využity jako vodítko při řešení dalších problémů. Dosažené výsledky byly předány vedení 

organizace, která navržené aktivity zařadilo do plánu na rok 2011 
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Příloha 2 – Posloupnost a vzájemné působení procesů 

 

  



 
 

Příloha 3 - Vývojový diagram průzkumu nabídky na trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek 

Potřeby a očekávání 

zákazníka 

Analýza 

Nabídka na trhu Co dělá konkurence? 

Analýza 

Opatření ke zlepšení 



 
 

Příloha 4 – Matice nástrojů 

PROCESY NÁSTROJE 

  

Afinitní 

diagram 

 Diagram 

vzájemných vztahů 

Stromový 

diagram 

Maticový 

diagram 

Analýza údajů 

v matici 

 Diagram 

PDPC Sítový graf 

nákup a prodej               

marketing x X x x   x   

nakupování     x     x   

prodej výrobků a služeb   X x     x   

řízení komunikace se 

zákazníkem x   x x   x   

výroba               

řízení zakázek VTO x X x x   x x 

servis a opravy               

řízení zakázek servisního 

oddělení     x     x x 

kalibrace               

řízení zakázek kalibrační 

laboratoře x   x     x   

vazby mezi procesy x X x     x x 



 
 

Příloha 5 – Afinitní diagram 

 

 

 

 

Omezení tisku průvodních dokladů 

při cestě objednávky uvnitř 

organizace, využití zápisů v systému 

Expert a označení objednávky. 

Vytvořit vazbu mezi elektronickým 

originálem objednávky a zapsanou 

objednávku v Expertu. 

Vytvořit pouze jeden zápis 

objednávky do systému Expert při 

příjmu na oddělení, ostatní oddělení 

ji zpracovávají pod tímto číslem. 

Větší automatizace převodů mezi 

doklady v systému Expert. 

Nastavit  automatické  vazby mezi 

položkami ceníku pro zboží a 

kalibraci. 

Jednoznačně rozlišit úkony podle 

oddělení při zápisu položky do 

objednávky v Expertu. 

ZDOKONALIT SYSTÉM EXPERT 

Všechny originály objednávek 

ukládat v elektronické podobě do 

určeného místa počítačové sítě. 

Zavést stejný formát souborů 

elektronických originálů objednávek 

a převody do něho (pdf). 

Omezit kopírování originálu 

objednávky při cestě objednávky 

uvnitř organizace, využití zápisů v 

systému Expert a označení. 

Umožnit zápis poznámek do 

elektronického originálu 

objednávky. 

Zavést čárový kódu pro označování 

objednávek. 

Instalovat vhodný software pro 

úpravu elektronických objednávek na 

všech počítačích. 

ZDOKONALIT TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

VYTVOŘIT LEPŠÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU 

Určit pracovníka zpracovávajícího 

administrativu objednávek pro servis 

i kalibrační laboratoř. 

Určit konkrétního pracovníka 

zodpovědného za celý průběh 

objednávky a komunikaci se 

zákazníkem, jeho uvedení v 

potvrzení objednávky. 

Označovat objednávky na kalibraci 

nového zboží už na obchodním 
oddělení. 

Zjednodušit a sloučit organizační 

směrnice. 

Vybudovat laboratoř se základním 

vybavením pro potřeby servisu a 

výroby v hlavní budově. 

Vybudovat externí pracoviště 

servisu se základním vybavením v 
kalibrační laboratoři. 



 
 

Příloha 6 – Systematický diagram 

 

 

 

Snížení administrativy 

objednávek 

Nastavit automatické vazby mezi 

položkami ceníku pro zboží a 

kalibraci. 

Větší automatizace převodů mezi 

doklady v systému Expert. 

Omezit tisk průvodních dokladů při 
cestě objednávky uvnitř organizace, 
využití zápisů v systému Expert a 
označení objednávky. 

. 

Jednoznačně rozlišit úkony podle 

oddělení při zápisu položky do 

objednávky v Expertu. 

Vytvořit pouze jeden zápis 

objednávky do systému Expert při 

příjmu na oddělení, ostatní oddělení 

ji zpracovávají pod tímto číslem. 

Vytvořit vazbu mezi elektronickým 

originálem objednávky a zapsanou 

objednávku v Expertu. 

Vytvořit úložiště elektronických originálů  

Nastavit automatické vazby mezi formuláři v Expertu 

Tisknout pouze doklady určené zákazníkovi  nebo určené k 

archivaci 

Všechny potřebné informace zapsat k objednávce do Experta 

Každé zapsané položce přiřadit kód oddělení a pracovníka 

Zajistit rychlou identifikaci fáze, ve které se objednávka nachází 

Určení číselné řady objednávek 

Určení vstupního oddělení podle charakteru objednávky 

Zajistit funkci přímého otevření souboru z formuláře obj. v 

Expertu 

Vytvořit příkazy pro autom. převody údajů mezi formuláři 

Přiřadit položky kalibrace k určeným skupinám měřidel 

Vytvořit příbuzné skupiny měřidel pro stejnou kalibraci 



 
 

 


