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1 Úvod 

V dnešním světě naráží podnikatelské jednotky na spoustu problémů. Ať už je to neustále 

se měnící prostředí, zvyšující se konkurence, náročnější požadavky zákazníka nebo 

globalizace. Tyto faktory staví všechny podniky do podmínek nejistoty, se kterými se každý 

podnik vypořádává po svém, jiným způsobem - jinou strategií. Jedno mají však tyto jednotky 

společné. Je především to, že se musí neustále přizpůsobovat, snižovat své náklady 

a zefektivňovat výrobu. Dnešní literatura nabízí velké množství metod a technik, kterými toho 

lze docílit.  

 

Problémem při aplikaci moderních metod a technik často bývá nechuť vedoucích 

pracovníků ke změně. Nechtějí měnit staré a fungující pořádky a na stará kolena se učit 

novým věcem. Právě proto by kvalitní moderní metody managementu neměly představovat 

něco zásadně nového a mělo by být možné si potřebné znalosti osvojit, protože stojí 

na logickém základě.  

 

Právě procesní řízení by toto všechno mělo umožňovat. Proto se v diplomové práci 

zaměřím na procesní řízení a jeho využívání. Procesně zaměřené řízení je totiž nástupcem 

klasického funkcionálního, liniově – štábního řízení, které se rozvíjelo a zdokonalovalo 

po řadu desetiletí. V USA a Japonsku je procesní řízení využíváno již od 60-tých let 20. 

století a funguje ve většině podniků. V České republice oproti tomu podniky procesní řízení 

teprve začínají využívat. Teprve dnes začíná být v ČR procesní řízení vnímáno mezi novými 

manažerskými metodami a iniciativami jako „výjimečná frontální iniciativa“ a je 

dle Cienciala (2011) prosazováno jako jeden z nejvhodnějších, nejkomplexnějších 

a nejefektivnějších přístupů. 

 

Vzhledem k potřebě reagovat na změny na trhu se také společnost HERTIN s.r.o., 

na kterou je zaměřena praktická část diplomové práce, rozhodla zavést procesní řízení.  

 

Dílčím cílem diplomové práce tedy bude zmapování současného stavu podnikových 

procesů ve společnosti HERTIN s.r.o. a jejich následné zobrazení v procesních mapách. 

Pomocí tohoto cíle by mělo být dosaženo hlavního cíle, kterým je navržení takových 

doporučení, aby bylo možné zefektivnit vybrané procesy.  
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Diplomová práce bude rozčleněna do dvou částí. V první, teoretické části, se zaměřím 

na popis základních pojmů, které souvisí s procesním řízením. Jedná se zejména o samotnou 

charakteristiku procesů a procesního řízení. Dále bude také rozbírán rozdíl funkčního 

a procesního řízení a fungování samotné procesní organizace. V rámci teoretické části také 

přiblížím různé pohledy na členění procesů a zaměřím se na pojmy, které s procením řízením 

souvisí jako např. procesní mapa. V závěrečné části nastíním, jak by mělo být procesní řízení 

do podniků implementováno i jaké metody slouží ke zlepšování procesů.  

 

V druhé, praktické části, jako první krok představím společnost HERTIN s.r.o. Zaměřím 

se na historii podniku, charakter služeb a také podnikového prostředí. Mým cílem je všechny 

poznatky z teoretické části prakticky aplikovat na zvolený podnik a poté je vyhodnotit tak, 

aby mohl podnik jako celek fungovat efektivněji. Výsledkem by mělo být rozčlenění 

a charakterizování procesů na hlavní, řídicí a podpůrné a v rámci každého hlavního procesu 

by měla být vytvořena procesní mapa. Celkový přehled o procesech ve společnosti by měl 

také sloužit pro lepší orientaci nových zaměstnanců. Pomocí softwaru ATTIS, ve kterém bude 

implementováno procesní řízení, totiž bude možno definovat pracovní náplň zaměstnanců. 

Ti budou mít jasný přehled o tom jak, kdy, co a jakým způsobem dělat. 

 

Závěr bude věnován již konkrétním návrhům a doporučením. 
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2 Metodologie práce, teoretický úvod do problematiky procesní 

analýzy 

Procesní řízení je v dnešním proměnlivém prostředí pro podniky velkou výzvou. Nabízí 

možnost odpoutat se od tradičního vnímání věci a podívat se na chod podniku z jiného úhlu. 

Mnoho podniků vítá tuto možnost, protože díky stále větší konkurenci musí nabídnout 

zákazníkům něco navíc a tím může být např. rychlejší uspokojení jejich potřeb. Toto by jim 

procesní řízení mělo umožnit. 

2.1 Proces a procesní řízení  

Procesy jsou nedílnou součástí života všech, ať už se jedná o soukromou část života lidí 

nebo část pracovní. Proces představuje základní stavební prvek, který je definován rozličnými 

způsoby. Důležité je však v první řadě určení začátku a konce procesu. Jako příklad začátku 

procesu, se kterým se setkal každý z nás, lze uvést frontu v obchodě. Procesem je zde vyřízení 

požadavku zákazníka od zabalení a předání zboží až po přijetí platby.   [4,10] 

 

Procesem se dle Řepy (2007, s. 15) rozumí souhrn činností, transformujících souhrn vstupů 

do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidí 

a nástroje. 

 

Dle Šmídy (2007, s. 29) je proces organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností 

anebo subprocesů, které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou 

(podnikový proces) nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které 

potřebovávají materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejich výstupem je produkt, 

který má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.  

 

Dle Cienciala (2011, s. 28) je proces „množina vzájemně propojených činností, měnících 

vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách“.  

 

Podobný výklad uvádí také Grasseová (2008, s. 7), která proces chápe jako soubor vzájemně 

souvisejících nebo vzájemně působících činností, které dávají přidanou hodnotu vstupům – při 

využití zdrojů – a přeměňují je na výstupy, které mají své zákazníky.  
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Jak je patrné z výše uvedeného, existuje celá řada definic pojmu proces. Všechny se však 

shodnou na tom, že proces představují činnosti, které spolu vzájemně souvisí a mají vliv 

na přidanou hodnotu.  

 

Podnikový proces je zobrazen na obrázku č. 2.1 

VSTUPY

ZDROJE

ČinnostČinnost Činnost Činnost

PŘŮBĚH PROCESU

VÝSTUPY

 

OBRÁZEK 2.1: SCHÉMA PROCESU 

Zdroj: Grasseová, 2008 

 

Procesní řízení se zaměřuje na využití jednotlivých procesů ve společnosti tak, aby fungovali 

optimálně a aby při jejich průběhu nedocházelo k plýtvání.     [4] 

 

Řízení procesu je dle Svozilové (2011) činnost, která využívá znalostí, schopností, metod, 

nástrojů a systémů k tomu, aby identifikovala, popisovala, řídila, hodnotila a zlepšovala 

procesy se záměrem efektivního pokrytí potřeb zákazníka procesu. Řízení procesů je potom 

souhrn všech těchto činností v rámci celého podniku a zabývá se usměrňováním procesních 

toků nebo například porovnáním, zda plán odpovídá skutečnosti. Řízení procesů podléhá 

strategickému řízení společnosti, zohledňuje potřeby zákazníků a nároky tržního prostředí, 

a jsou při něm aplikovány ostatní metody řízení jako např. projektový management. [11] 

 

Dle Řepy (2007) existují dva základní pohledy na procesní řízení. Procesní řízení může být 

chápáno buď jako průběžné zlepšování procesu nebo zásadní reengineering. V závislosti 

na tomto chápání se liší i poslání procesního řízení.      [10] 
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V prvním případě je podnik nucen uspokojovat potřeby svých zákazníků, kteří neustále žádají 

lepší služby a produkty. Pokud to neudělají, zákazníci přejdou ke konkurenci. Proto musí 

podnik neustále zlepšovat své procesy a tím si udrží zákazníky a uspokojí jejich potřeby. 

Jedná se tedy o průběžné zlepšování. Jeho průběh lze dle Řepy (2007) je zobrazen na obrázku 

2.2:           [10] 

Zdroj: Řepa, 2007 

 

Zásadní reegngineering potom vznikl jako reakce na nové trendy, kterými byly především 

rychlý vývoj technologií a otevření světových trhů. Toto vedlo k potřebě dramatických 

a průkopnických změn, které byly potřeba hned. Jinak by podnik nedokázal ustát tlak 

ze strany konkurence. Reengineering ve své extrémní podobě předpokládá, že stávající 

podnikový proces je zcela nevyhovující. Je třeba jej změnit od počátku. Průběh dle Řepy 

(2007) je zobrazen na obrázku 2.2.        [10] 

Zdroj: Řepa, 2007 

 

Logicky je tedy patrné, že se přístupy vzájemně vylučují, a proto závisí na manažerech 

společnosti, ke kterému z přístupů se přikloní. Vždy záleží na postavení konkrétního podniku 

na trhu a dalších faktorech. Nezbytné také je, aby lidé v podniku pochopili, proč je důležité 

zavést procesní řízení. Dle Jestona a Nellise (2006) právě pracovníci musí přijmout změny. 

Právě oni je totiž budou implementovat, a proto právě oni musí pochopit jejich potřebnost.

           [6, 10] 

OBRÁZEK 2.2: PRŮBĚŽNÉ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU 

OBRÁZEK 2.3: MODEL ZÁSADNÍHO REENGINEERIGNU 
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2.2 Srovnání funkčního a procesního řízení 

Funkcionální řízení je charakteristické tím, že jednotlivé pracovní postupy jsou rozloženy 

na co nejjednodušší úkoly. Základní myšlenka spočívá v tom, že tyto úkoly by měli zvládnout 

i nekvalifikovaní pracovníci. Tento přístup byl charakteristický zejména pro 20 století, 

kdy se výrobci snažili o zvýšení výkonnosti pracovníků, úsporu času a prostřednictvím 

zrychlení práce mělo dojít ke zvýšení objemu produkce a tržeb.  

Hlavní znakem funkčního přístupu je tedy dělba práce mezi funkční jednotky. Jejich členění 

odpovídá také organizační struktura, kdy jednotlivé útvary vykonávají dílčí část procesu, 

aniž je sledován celý tok činností jako celek. Výsledkem tohoto uspořádání je mnohastupňová 

pyramida, která omezuje delegování odpovědnosti a pravomocí. Také zde často dochází 

k duplicitním nebo nadbytečným činnostem.       [4] 

 

Základním předpokladem procesního přístupu k řízení je dle Grasseové (2008) schopnost 

reakce na rozdílné požadavky zákazníků a schopnost tyto požadavky naplnit. Tímto procesní 

řízení umožňuje uspokojení velkého počtu zákazníků rozmanitými produkty. To všechno 

při zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti činností a procesů v organizaci. 

Dle Grasseové (2008, s. 42) je cílem procesního řízení rozvíjet a optimalizovat chod 

organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagoval na požadavky zákazníka. 

Procesní přístup tedy znamená nasazování a prosazování stálých metod ve všech pracovních 

postupech u vzájemně sladěných cílů a to všemi zaměstnanci po neomezenou dobu.  [4] 

 

Klíčovým faktorem úspěchu při zavádění procesního řízení je především podpora 

vrcholového managementu dané organizace.  

 

Při srovnání funkčního a procesního přístupu lze tedy dojít k závěrům, že funkční přístup 

se odlišuje především organizačním dělení dovedností, kdežto procesní řízení je orientováno 

jak na výsledek práce, tak i na postup jeho dosažení.  

Pro větší přehlednost jednotlivých odlišností uvádím tabulku č. 2.1 
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TABULKA 2.1: SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ - ZÁKLADNÍ ROZDÍLY  

Funkční přístup Procesní přístup 

Lokální orientace pracovníků. Globální orientace prostřednictvím procesů. 

Problém transformace strategických 
cílů do ukazatelů. 

Propojení strategickáých cílů a ukazatelů 
procesů. U procesního přístupu je maximálně 
vystihující charakteristika: Myslete globálně, 

jednejte lokálně. 

Orientace na externího zákzaníka. 
Pracovníci neznají smysl a propojení 
na interní zákazníky a dodavatele - 

minimální součinnost s jinými 
činnostmi. 

Existence interních a externích zákazníků. 
Pracovníci vědí, jaké vstupy využívají pro 

prováděné činnosti a od koho je přebírají a 
jaké výstupy a komu poskytují k realizaci 
navazujících činností - součinnost s jinými  

činnostmi.  

Problematické definování 
zodpověnosti za výsledek procesu a 

tvorby hodnoty pro zákzaníka. 

Zodpovědnost a tvorba hodnoty pro zkazníka 
je určována podle procesů. 

Komunikace přes "vrstvy" 
organizační struktury. 

Komunikace v rámci průběhu procesu. 

Problematické přiřazení nákladů k 
činnostem. 

Přímé přiřazení nákladů k činnostem.  

Rozhodnutí jsou ovlivňována 
potřebami činností (funkcí). 

Rozhodnutí jsou ovlivňována potřebami 
procesů a zákazníků. 

Měření činnosti je izolováno od 
kontextu ostatních činností. 

Měření činnosti zohledňuje její požadovaný 
přínos a výkon v rámci procesu jako celku 

Informace nejsou mezi činnostmi 
pravidelně sdíleny. 

Informace jsou předmětem společného zájmu 
a jsou běžně sdíleny. 

Pracovníci jsou odměňování podle 
jejich přispění k dané činnosti. 

Pracovníci jsou odměňování podle jejich 
přispění k výkonnosti procesu, respektive 

organizace jako celku. 

Účast zaměstnanců na řešení 
problémů je nulová nebo je 

omezena pouze na jimi prováděnou 
činnost. 

Podstatné problémy jsou pravidelně řešeny 
týmy složenými napříč činnostmi (vrámic 

procesu) ze všech úrovní organizace.  

 Zdroj: Grasseová, 2008 

           [4] 

2.3 Pozitivní a negativní dopady procesního řízení 

Pozitivní dopady 

Přínosy, které získají podniky zavedením procesního řízení, se dle Ciencialy (2011) mohou 

velmi lišit. Vždy záleží na tom, co vedení od tohoto kroku očekává a na co se při jeho 

zavádění zaměřuje. Celkově existuje velmi málo konkrétních údajů o změně určitých 

parametrů výkonnosti jako přímého efektu přechodu na procesní řízení.   [2] 
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Obecně lze říci, že při procesním řízení dochází k redukci času vystavení objednávky, snižuje 

se chybovost při vystavování objednávek a s tím souvisí i snížení dodatečných nákladů, může 

také dojít ke zkrácení celkové doby nákupu dodávky. Velký vliv má procesní řízení dle 

Ciencialy (2011) také na výzkum a vývoj v podnicích, kdy se zvyšuje podíl uvedení nových 

výrobků do výroby a snižuje se doba uvedení nových výrobků na trh. Většinu pozitivních 

přínosů nelze číselně vyjádřit, v podnicích jsou chápany jako přínosy, které lze vyjádřit 

verbální formou. Jde např. o jasně definované pravomoci lidí v procesech, zjednodušení 

postupů, zeštíhlení dosavadní organizační struktury, orientace na tzv. klíčové procesy, zvýšení 

výkonnosti a motivaci zaměstnanců nebo např. snížení rozsahu neshod v procesech 

a výstupech z procesů.         [4, 12] 

 

Všechny tyto faktory v konečném důsledku přispívají dle Šmídy (2007) v podniku k větší 

konkurenceschopnosti a stabilitě. Procesní řízení má pozitivní vliv i na národní hospodářství, 

protože to se zbavuje neefektivních firem, ale také získává vyšší daně díky vyšším ziskům 

společností s procesním řízením. Jak již bylo výše zmíněno, z procesního řízení profituje také 

zákazník a to díky vyšším standardům v rámci procesního řízení. Moderní procesní 

organizace jsou orientovány právě na zákazníka a na to, jak mu poskytnout vyšší přidanou 

hodnotu za přiměřenou cenu.        [4, 12] 

 

Negativní dopady 

Omezení a překážky, které jsou v jedné společnosti, můžou být v jiné společnosti přínosem. 

Dle Šmídy (2007) opět záleží na konkrétním podniku. Nejvíce vnímaným negativem, které je 

velmi často diskutováno odbornou veřejností, je propouštění zaměstnanců. Ti se v důsledku 

zefektivnění výroby při zavedení procesního řízení stávají nadbytečnými. Podnik má 

sice možnosti, jak toto propuštění ovlivnit, ale ve většině případů se mu nevyhne. [4, 

12] 

 

Další omezení jsou dle Ciencialy (2011) již záležitostí jednotlivých pracovníků a záleží 

na stavu a morálce organizace. Lze sem zařadit nedostatek vůle k provedení všech změn 

napříč všemi úrovněmi, strach zaměstnanců z degradace na nižší pozici, nedostatečná 

komunikace z důvodu nezájmu vrcholového vedení o procesní řízení, nejasně definované cíle, 

nízká míra zapojení zaměstnanců do zlepšování procesů, nechuť zaměstnanců ke změně. 

           [4, 6, 12] 
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Všechna tato rizika je možné dle Ciencialy (2011) eliminovat pouze za předpokladu dobré 

komunikace a informovanosti zaměstnanců o strategických záměrem společnosti a také 

trvalým profesním rozvojem zaměstnanců. Proto je nutné věnovat lidskému kapitálu velkou 

pozornost. 

 

Pozitivní efekty, které plynou z procesního řízení, jsou pro podniky natolik významné, 

že z daleka předčí vyjmenovaná negativa. Výhodná je i pro zaměstnance podniku, protože jim 

přináší možnost vysokého výdělku a perspektivu dlouhodobého zaměstnání. [4, 12] 

2.4 Procesní organizace 

Jestliže ve společnostech dojde k nefunkčnosti klasického stylu řízení, snaží se manažeři často 

dle Jestona a Nellise (2006) o jakýsi přechod k procesnímu řízení tím, že se snaží procesy 

automatizovat. Ve většině společností však tento přístup nefunguje a to ze 2 základních 

důvody. Dle Jestona a Nellise (2006) se jedná o dva syndromy, které se vyskytují ve velkém 

počtu společností. 

1) Syndrom černé krabice – lidé neznají způsob fungování procesů a netuší, jak 

to či ono ve společnosti funguje a vzájemně spolu souvisí a proto nepochopí ani nový 

systém.   

2) Syndrom dívání se na okraj problému – v tomto případě lidé v organizaci řeší jenom 

důsledky, které vzniknou v procesu. Nedívají se na to, co je uvnitř procesu, ale pouze 

na to, co lze snadno vypozorovat.       [6] 

 

Procesně řízená organizace by však měla fungovat na základě systémového přístupu. Tento 

přístup se snaží o komplexní chápání jevů a procesů se zohledněním jejich vnitřních i vnějších 

souvislostí.  

 

Procesní řízení můžeme vymezit dle Ciencialy (2011) následujícími charakteristikami: 

- Procesy představují odezvu na celkovou strategii a jsou jasně vymezeny 

v podnikových dokumentech (např. směrnice). 

- Musí být určeny procesy, které jsou klíčové vůči požadavkům zákazníka. 

- Každý proces musí mít jasný začátek a konec. 

- Hmotné a informační vstupy a požadavky na výstupy z procesu jsou jasně definovány. 

- Procesy mají své zákazníky (interní nebo externí). 
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- Každý proces má svého vlastníka (tato osoba má odpovídají pravomoci 

a odpovědnosti). 

- Z cílů organizace musí být odvozeny cílové hodnoty pro základní ukazatele 

výkonnosti. 

- Klíčovým ukazatelem výkonnosti procesů je spokojenost zákazníků procesů. 

- Procesy, které nedodávají hodnotu pro zákazníka, musí být eliminovány v zájmu 

snižování ztrát. 

- Výkonnost jednotlivých procesů je porovnávána prostřednictvím benchmarkingu 

s nejlepším podnikem nebo s prokazatelně lepší praxí. 

- Trvale jsou rozvíjeny a posuzovány znalosti lidí, který jsou angažováni v procesech. 

- Dochází k delegaci pravomocí a odpovědnosti na zaměstnance v závislosti na úrovni 

prověřených znalostí. 

- Procesy jsou neustále zlepšovány. 

 

Všechny procesy musí vytvářet ucelený systém řízení, tzn. musí být stanoveny vzájemné 

vazby mezi procesy, jakož i tzv. rozhraní mezi procesy.     [2, 19] 

2.5 Základní charakteristiky 

Existují různé charakteristiky, kterými se lze dívat na proces. Paří sem např. cíl, měřitelné 

ukazatele, vlastník procesu, zákazník, vstupy, výstupy, zdroje, riziko procesu aj. Každá 

z těchto charakteristik má svůj význam a chceme – li dobře danému procesu porozumět, je 

nutné všechny tyto charakteristiky zohlednit.      [4] 

 

Nejdůležitější je stanovit cíle a měřitelné ukazatele jeho naplnění. Právě ty totiž slouží 

k určení směru a záchytných bodů. Díky měřitelným ukazatelům můžeme sledovat, jak 

se procesu daří cíl plnit. Důležité je také to, aby jednotlivé dílčí cíle navazovali na cíle 

vrcholové, stejně tak jako na poslání organizace. Z výše uvedeného je patrné, že cíle by měly 

být vytvářeny odshora. Tzn. vedení společnosti má vizi a ví, čeho chce dosáhnout. Na základě 

této vize stanoví strategické cíle, které potom rozpracuje do cílů pro nižší stupně vedení 

a takto se cíle konkretizují až na jednotlivé procesní cíle.    [4, 5] 

 

Dalším důležitým pojmem je vlastník procesu, což je osoba, která má zodpovědnost 

za dosahování cílů procesu a jeho dlouhodobou efektivitu. Vlastník procesu je také 

zodpovědný za monitorování výkonosti, správu, systematické zlepšování a řešení problému 
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v průběhu procesu. Disponuje nejenom odpovědností, ale také pravomocemi, přičemž jeho 

odpovědnost je chápánu k výsledku procesu, ne pouze k jednotlivým činnostem.  

 

Zákazník procesu je potom subjekt, kterému jsou určeny výsledky procesu. V procesním 

řízení není zákazníkem tedy jen konečný zákazník mimo společnost (ten, kdo obdrží finální 

výrobek), ale zákazníkem je zde kdokoliv v rámci organizace, kdo využívá výsledky procesu 

jako vstupy pro svou vlastní činnost. Zákazníky dělíme na externí a interní. Interním 

zákazníkem je organizační složka nebo prvek v dané organizaci. Externím zákazníkem je 

kdokoliv jiný. Pro procesní řízení je zákazník klíčovým bodem, protože procesní řízení 

přidává hodnotu pro zákazníka a vždy se zohledňuje zákazníkovo přání. U všech procesů 

musí být zákazník určen.         [4, 5] 

 

Vstupy jsou využívány při spouštění procesu a jsou získávány z výstupů předcházejících 

procesů nebo od dodavatele. Vstupy získají v průběhu procesu přidanou hodnotu a tím je 

vstup zpracován do výstupu procesu. Je třeba vnímat rozdíl mezi vstupy a zdroji, který 

spočívá především v tom, že zdroje jsou využívány pro přeměnu vstupů na výstupy.  

 

Výstup je výsledkem procesu tzn. výkon, který je předán zákazníkovi. Výstup je obvykle 

výrobek nebo služba a musí být totožný se vstupem do následujícího procesu. Tímto se zaručí 

efektivnost. Ta určuje, nakolik jsou výstupy shodné s požadovanými vstupy. 

 

Činnost je chápána jako ucelený sled pracovních úkonů, které jsou vykonávány z pravidla 

v rámci jedné organizační složky a mají na výstupu nějaký výrobek, ke kterému lze přiřadit 

spotřebu jednoho primárního zdroje. Činnosti, které probíhají v rámci nějakého procesu, 

se často opakují.          [4, 5] 

 

Za zdroje, které jsou potřeba k přeměně vstupů na výstupy, jsou považovány materiál, 

technologie, finanční prostředky, lidské zdroje, informace nebo čas.   
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OBRÁZEK 2.4: NÁVAZNOST PROCESŮ  

Zdroj: Grasseová, 2008 

 

U všech těchto základních charakteristik musí být vyznačeny vzájemné vazby a vztahy. 

Jelikož se jedná o velké množství informací, je někdy těžké se v nich vyznat. Pro snadnější 

přehlednost jsou vypracovávány procesní mapy, kde jsou všechny tyto vazby znázorněny.  

[4, 5] 

2.6 Procesní mapa 

Mapování procesů zahrnuje vytvoření mapy procesů, ve které budou zobrazeny vybrané 

procesy: Vždy záleží na vybrané organizaci, jak hluboce je bude chtít zmapovat. 

Dle Pavlištíka je vhodné začít od nejdůležitějších (hlavních procesů) a postupovat pouze 

do těch oblastí, ve kterých se vyskytuje nějaký problém.     [19] 

 

Obecně dle Šmídy (2007) procesní mapa ukazuje design procesů včetně organizace práce 

a zapojení personálu a technologií. Současně s vnitřním prostředím zohledňuje procesní mapa 

také podnikové okolí.  
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OBRÁZEK 2.5: PROCESNÍ MAPA 

Zdroj: Internetový zdroj [15] 

2.7 Členění procesů 

Jedním z hlavních problémů při zavádění procesního řízení ve společnosti je identifikace 

a rozdělení vlastních procesů. Všechny tyto přístupy se snaží co nejlépe zmapovat procesy 

a najít souvislosti mezi nimi a také prostor pro případná zlepšení. Přístupů k  rozdělení 

existuje několik, dále budou podrobněji rozebrány pouze vybrané z těchto přístupů.  

 

1) Earlovo rozdělení podnikových procesů  

Earlovo rozdělení popisuje čtyři typy procesů.  

Klíčové procesy – tyto procesy jsou kritické pro fungování podniku a jsou přímo vztaženy 

k externím zákazníkům. Mají vliv na konkurenceschopnost a jsou to obvykle primární aktivity 

hodnotového řetězce. Jako klíčový proces lze určit výrobní proces. 

 

Podpůrné procesy – poskytují podporu a podmínky pro procesy klíčové. Mají vliv na interní 

efektivitu podniku. Příkladem tohoto procesu je řízení lidských zdrojů.   

 

Procesy obchodní sítě  –  jsou to složité a těžko popsatelné procesy, které překračují hranice 

podniku. Projevují se v konkurenceschopnosti podniku a týkají se dodavatelů, zákazníků  

nebo obchodních partnerů.  
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Manažerské procesy – těmito procesy podnik plánuje, organizuje a řídí své zdroje. Ovlivňují 

vnitřní efektivitu stejně jako podpůrné, jsou však složitější.   [5] 

 

2) Porterův model hodnotového řetězce  

Tento Porterův model se zabývá přidanou hodnotu pro zákazníka a používá se nejčastěji 

při zkoumání konkurenčních výhod a sestavování SWOT analýzy. Porter dělí procesy 

podniku na primární a podpůrné.  

 

Primární procesy – jsou stěžejními procesy v podniku a jejich výsledkem je výstup, 

který jsou požadován zákazníkem. Mezi tyto procesy Porter řadí vstupní a výstupní logistiku, 

výrobu, prodej, servis a služby.  

 

Podpůrné procesy –  procesy umožňující existenci primárních procesů. Do podpůrných 

procesů je zahrnuto řízení lidských zdrojů, marketing, výzkum a vývoj,aj. 

 

Při zavádění tohoto modelu bylo zjištěno, že manažeři se často věnují pouze primárním 

procesům a podpůrné procesy zanedbávají. To způsobuje strnulost a trvá dlouho, než je 

podnik schopen reagovat na změny požadavků zákazníka. Za druhý problém lze považovat 

absenci inovačního procesu, který přímo vyplývá z požadavků zákazníků. [5, 9] 
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OBRÁZEK 2.6: PORTERŮV MODEL HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE 

Zdroj: Hromková, 2009 

 

3) Model Y profesora Scheera 

Tento model je určen pro výrobní společnosti. Má tvar písmene Y a znázorňuje spojení vlastní 

logistiky s prodejem výrobků a ukazuje spojitost operativního a dlouhodobého řízení.  

   OBRÁZEK 2.7: MODEL Y HLAVNÍHO PROCESNÍHO ŘETĚZCE 

Zdroj: Hromková, 2009 
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4) Hodnotový řetězec jako východisko pro definování podnikových procesů 

Dalším možným přístupem, jak definovat procesy je BSC (Balance Scorecard). Tvůrci tohoto 

řetězce doporučují definovat úplný hodnotový řetězec, který začíná inovačním procesem 

(tj. odhalení potřeba současných i budoucích zákazníků). Poté následuje provozní proces, 

který představuje dodávku existujících služeb existujícím zákazníkům. Sled těchto procesů 

je ukončen poprodejním servisem. V něm je zahrnut záruční i nezáruční servis nebo příjem 

vrácených produktů.          [5] 

 

 

OBRÁZEK 2.8: HODNOTOVÝ ŘETĚZEC DLE BSC 

Zdroj: Hromková, 2009 

 

5) Hlavní, podpůrné a řídicí procesy 

Členění procesů na hlavní, podpůrné a řídicí je dle Grasseové (2008) nejčastěji uváděné 

členění procesů. Toto členění totiž třídí procesy podle toho, jak přidávají hodnotu externímu 

zákazníkovi. Přispívají tedy přímo k naplnění poslání organizace.  

 

Hlavní/klíčové procesy – vytváření hodnotu v podobě výrobku nebo služby pro externího 

zákazníka a jsou tvořeny řetězcem přidané hodnoty. Přispívají tedy přímo k naplnění poslání 

organizace. Patří sem výroba, prodej nebo distribuce.  

 

Řídicí procesy – určují a zabezpečují rozvoj a řízení výkonu společnosti a také vytváření 

podmínky pro fungování ostatních procesů. Lze sem zařadit strategické plánování nebo řízení 

kvality.  

 

Podpůrné procesy – zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že jim dodávají 

produkty, ale nejsou součástí hlavních procesů. Do této skupiny se často řadí řízení lidských 

zdrojů nebo IT služby.  
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OBRÁZEK 2.9: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROCESŮ  

Zdroj: Grasseová, 2008 

 

Důvod k existenci jednotlivých organizací je charakterizován hlavními procesy. Výsledek 

je určen externímu zákazníkovi, kdežto výsledky řídicích a podpůrných procesů obsluhují 

zákazníky interní. Slouží k zabezpečení kvalitního výkonu hlavních procesů.  [4] 

2.8 Implementace procesního řízení 

Přechod společnosti od funkčního řízení k procesnímu, představuje vždy velmi složitý 

a dlouhodobý proces.  

Existuje mnoho postupů, dle kterých lze procesní řízení zavést. Dle Ciencialy (2011) je 

vhodné použít Demingův PDCA cyklus, který stanovuje 4 základní fáze, které se dále člení 

pro potřeby procesního řízení. 

Zdroj: Cienciala, 2011 

 

OBRÁZEK 2.10: DEMINGŮV PDCA CYKLUS 
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Plan – pod tímto pojmem jsou zahrnuty procesy jako definování podnikové strategie, 

jmenování týmů pro zavedení procesního řízení, zpracování plánu projektu. Následně se 

přechází do dalšího kroku. 

Do – zahrnuje identifikaci procesů a vytvoření a zavedení systému procesů 

Check – měří se a přezkoumávají výkonnosti procesů 

Act – v této závěrečné fázi se standardizuje procesní řízení a následuje jeho zlepšování. 

V závěru se vracíme do prvního kroku, aby bylo možné najít případné chyby a upravit je. Tím 

potom dochází ke stálému zlepšování.      [1, 2, 4] 

 

Cienciala (2011) dále rozpracovává tento cyklus 

do podrobnějších kroků, které jsou přizpůsobeny 

zavádění procesního řízení. Kroky jsou zobrazeny 

na následujícím obrázku 2.11 

 

Výchozím krokem, který musí být učiněn, je 

přezkoumání podnikové strategie vedením 

a to proto, aby byla potvrzena jeho vhodnost. 

V další fázi by měl být stanoven tým pro zavedení 

procesního řízení, který by měl odrážet např. 

velikost organizace nebo složitost procesů. 

Členové tohoto týmu by měli být jak z řad vedení, 

tak z řad zaměstnanců, kteří budou procesní řízení 

implementovat.  

 

Prvním úkolem týmu je identifikace procesů 

pomocí různých nástrojů, mezi které patří např. 

brainstorming. Cílem je vytvořit model, který 

představuje strukturovaný a zjednodušený popis 

reality v grafické symbolické soustavě. Výstupem 

by tedy mělo být určení počtu procesů a jejich 

struktury. To pomůže vedení společnosti 
OBRÁZEK 2.11: ZÁKLADNÍ ETAPY 

IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

V ORGANIZACI 

Zdroj: Cienciala, 2011 
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i jednotlivým zaměstnancům pochopit jednotlivé procesy, které ve společnosti probíhají.  

 

Základním principem při identifikaci procesů je postup shora dolů, tzn. začít identifikovat 

oblasti procesů a postupovat ke konkrétním jednotlivým procesům. Složité procesy je vhodné 

dále členit subprocesy resp. podprocesy.       [2] 

 

V rámci fáze „Check“ je pak zahájeno monitorování, měření a také přezkoumání výkonnosti 

jednotlivých procesů. Dle Ciencialy (2011) je výkonnost míra dosahovaných výsledků 

jednotlivci, procesy, systémy i produkty. V praxi to znamená, že měření výkonnosti 

porovnávají plán a skutečnost. Nejobtížnější činností je zde správné určení ukazatelů. Existuje 

celá řada ukazatelů, které lze v této souvislosti použít. Dle Ciencialy (2011) jsou pro praxi 

nejsrozumitelnější dvě následující skupiny: 

 

1) Univerzální ukazatele výkonnosti procesů – tyto ukazatele bývají propojeny 

s kategoriemi jako čas, náklady, neshody nebo pružnost reakce na změny. Patří sem 

např. celková průběžná doba trvání procesu, celkové náklady na proces nebo podíl 

neshod v procentech.  

2) Speciální ukazatele výkonnosti procesů – můžou být vztaženy pouze k jedinému 

několika málo podobným procesům. Konkrétně se jedná o ukazatele výrobních 

procesů a ukazatele některých vybraných nevýrobních procesů.   [2] 

 

Pokud procesy ve společnosti fungují dobře, mělo by dojít ke standardizaci. Oblast 

modelování podnikových procesů je dle Řepy (2007) značně nepřehledná a to jak díky 

relativní čerstvosti problematiky, silnému ovlivňování technologií a dalším situačním 

a dobovým charakteristikám tak i z hlediska standardů.  

Celkový přehled významných standardů v oblasti modelování podnikových procesů podává 

institut CIMOSA Association e. V ve své práci (CIMOSA, 2003) – viz obrázek 2.12.  
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OBRÁZEK 2.12: PŘEHLED STANDARDŮ PRO MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ DLE CIMOSA  

Zdroj: Řepa, 2007 

 

Hlavní standardem je zde norma ISO 14258, která definuje základní pojmy a pravidla 

modelování organizace.  Ta je dále rozpracována normou ISO 15704 v podobě základního 

konceptuálního rámce, který se zabývá metodikami, jazyky, nástroji, modely a aplikačními 

moduly pro modelování organizace. Požadavky normy ISO 15704 jsou pak rozděleny do tří 

kategorií: 

1) Rámce, které jsou zaměřeny na obsah a celkový přehled modelování a vazby modelu 

na reálný systém. 

2) Jazyky, které se zaměřují na způsob modelování podniku a jeho procesů. Patří sem 

vzájemně se doplňující normy ISO a dva standardy (BPML a UML) 

3) Moduly jsou potom zaměřeny na automatizaci podnikových procesů.V posledním 

kroku potom dochází ke zlepšování procesů. Pokud se to ukáže jako vhodné, mohou 

mít změny v procesech vliv i na podnikovou strategii.    [10] 

 

Další norma, která se zabývá procesním řízení, je norma ISO 9001:2000.  

ISO 9001  požaduje po managementu, aby se systém jakosti stal jejich strategickým 

rozhodnutím. Systém jim totiž umožňuje: 

- snažší zapracování nových pracovníků 

- jasné a jednoduché modelování připravovaných změn 

- optimalizaci nákladů 
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- efektivitu toku materiálů a produktů a další.  

Systém může svou flexibilitou vycházet vstříc neustálým změnám cílů, produktů, 

požadavkům managementu a zainteresovaných stran. ISO 9001 podtrhuje a zdůrazňuje 

procesní přístup systému, který je základem pro jeho flexibilitu. Cílem procesního přístupu je 

zvýšit spokojenost zákazníků viz. obrázek 2.13. Ta jako jediná pomáhá udržet stávající 

zákazníky a přilákat nové.        [10, 16] 

 

Zdroj: Internetový zdroj [16] 

 

V závěrečné fázi zavádění procesního řízení potom dochází ke zlepšování procesů. 

Jak již bylo v kapitole 2.1 řečeno, zlepšování procesů lze provádět buď skokově 

(reengineering) nebo průběžně. V obou případech by mělo průběžné zlepšování obsahovat 

následující činnosti, které jsou upraveny v ČSN EN ISO 9004:2002.  

1) Zjištění důvodu pro zlepšování 

2) Popis současné situace 

3) Provedení analýzy 

4) Identifikace možných řešení 

5) Vyhodnocení vlivů 

6) Uplatňování a standardizace nového řešení 

7) Hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu s ukončeným opatřením pro zlepšování 

[4,11] 

OBRÁZEK 2.13: PRINCIP FUNGOVÁNÍ NORMY ISO 9001:2000 

Zdroj 
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V posledních letech si úspěšně razí cestu nová metoda pro zlepšování procesů, uváděná 

nejčastěji jako Lean Six Sigma. Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny 

defektů a chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž používá metodiky DMAIC. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, budou dále uvedeny pouze 

základní fáze pro zlepšování procesů. 

 

 

OBRÁZEK 2.14:APLIKACE CYKLU DMAIC 

Zdroj: Svozilová, 2011 

 

1) Definuj – v této fázi by měli být definovány cíle pro zlepšování procesů s ohledem 

na zájmy zainteresovaných stran, současný stav průběhu a výkonnosti procesů 

a v každém případě by měl být také sestaven plán projektu 

2) Měř – měřit by měl tým relevantní data o chování procesu, současnou výkonnost 

procesů a ověřit správnost systému měření výkonnosti aj.  

3) Analyzuj – v této třetí fázi by měla být provedena analýza dat o současné výkonnosti 

procesů, definován vztah mezi příčinami a následky a také stanovení klíčových příčin 

problémů. 

4) Zlepšuj -  především se jedná o zlepšování návrhů k odstranění nebo alespoň 

eliminaci příčin problémů spojených s plýtváním a vysokou variabilitou procesů, 

zlepšovány by měly být realizace navržených zlepšení, hodnoty ukazatelů výkonnosti, 

také by mělo docházet k hodnocení přínosů, nákladů a rizik řešení a nakonec úprava 

nebo schválení řešení. 

5) Reguluj – v této fázi dochází ke standardizaci realizovaného řešení a operativnímu 

řízení zlepšených procesů. Důležité je také pravidelné přezkoumání výkonnosti 

zlepšených procesů a dokumentování a řízení získaného know-how.  
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Při aplikaci metody Six Sigma by mělo docházet k implementaci vhodných nástrojů, kterých 

v současné době existuje více než 200.       [2, 11] 

 

Dle Jestona a Nellise (2006) lze procesní řízení implementovat v 10 fázích, které jsou shrnuty 

do následujících bodů. Vzhledem k tomu, že obsah jednotlivých kroků je podobný výše 

zmíněnému postupu, nebudou fáze dále rozepisovány. Tyto body by však měli sloužit 

ke snadnějšímu pochopení chodu organizace a tím pádem ke snadnější implementaci 

procesního řízení.  

1) Strategie organizace 

2) Architektura procesů 

3) Odrazový můstek 

4) Porozumění 

5) Inovace 

6) Rozvoj 

7) Lidé 

8) Implementace 

9) Stanovená hodnota 

10)  Udržitelný výkon [6] 

2.9 Procesní analýza 

V této kapitole bude probírána analytická fáze zavedení a uplatňování procesního řízení 

v organizaci. Doposud víme, jaké procesy v organizaci probíhají a kdo a jak je vykonává, 

na čem spolupracuje a za co odpovídá. Tento popis však neurčí, v čem a proč se objevují 

chyby. Nyní se tedy zaměřím na to, jak poznat příčiny chyb a nedostatků. 

 

Analýza je jedním z kroků k dosažení předem vytyčených cílů, zde tedy k zavedení a realizaci 

procesního řízení. Podle předmětu zkoumání můžeme dle Grasseové (2008) analýzu rozdělit 

do oblastí jako je vnitřní logika procesů, variantnost, činnosti nepřidávající hodnotu, 

spokojenost zákazníka a vykonavatelů procesu, organizačního, prostorového a časového 

přerušení, aj.           [4] 

 

Analýza procesu a jeho vnitřní logiky 

Analýza procesu a jeho vnitřní logiky nám pomáhá zjistit v čem je průběh procesu věcně 

a logicky špatný. Zjišťují se příčiny problému v procesu. Postupuje se tak, že se nejprve 

provede a vyhodnotí analýza jednotlivých činností v daném procesu. Analýza se provádí 

v šesti následujících krocích. 

 

1) U analyzovaného subprocesu analyzujeme procesní nedostatky. Hledají se zde 

pravidla fungování procesu, samotné fungování procesu a jeho návaznost. Z hlediska 
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věcné a logické správnosti se zjistí, zda existují činnosti, které nejsou nezbytné 

pro vytvoření produktu v subprocesu. Hledají se také činnosti, které probíhají 

vícenásobně nebo zda nejsou mezi činnostmi zbytečné prodlevy nebo prostorové 

přerušení. Zjišťují se také zdroje a délka, ve které činnosti probíhá a to, 

zda podhodnoceny nebo naopak nadhodnoceny.  

2) Prověřujeme správnost návrhu popisu procesních nedostatků zjištěných 

u subprocesu a informujeme vlastníka procesu. S ním se dále řeší spokojenost 

s poskytovaným vstupními produkty. 

3) Analyzujeme procesní nedostatky. V této fázi se zjišťuje, zda je v normách dobře 

popsán proces a jeho jednotlivé činnosti i s jejich větvením. Také se kontroluje, zda je 

stanoven vlastník procesu. Opět se hledají opakované činnosti a příp. kompetenční 

problémy.  

4) Prověřujeme a upřesňujeme návrh popisu procesních nedostatků zjištěných 

u zkoumaného procesu. V tomto kroku řešíme problémy označené vlastníkem 

procesu. 

5) Projednáváme a dokončujeme návrh nového popisu procesních nedostatků. 

Posuzujeme procesní nedostatky a slaďujeme je s požadavky vlastníka procesu. 

Zpřesňuje se popis nedostatků 

6) Zpracujeme záznam o provedení analýzy procesu a veškeré zjištěné nedostatky 

dokumentujeme v procesním modelu.      [4] 

 

Analýza variant procesu 

Při tomto kroku zkoumáme, zda proces probíhá v různých variantách, jak např. využívá 

úspory z rozsahu, je – li standardizován a jak je využívána tzv. vnitřní nejlepší praxe. V rámci 

této analýzy analyzujeme odlišnosti v průběhu procesu a zjišťujeme shodnost produktů, 

frekvence, časy a používané zdroje. Tato analýza může pomoci, pokud chceme zjistit např. 

potenciál pro zlepšení.         [4] 

 

Analýza přidané hodnoty 

Analýza přidané hodnoty je používána, jestliže je v podniku třeba zjistit zvýšení účinnosti 

a kvality procesů nebo snižování jejich nákladovosti. Cílem je zjistit příčiny existence činností 

a procesů, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Typickými činnostmi, které nepřináší hodnotu, 

jsou např. přeprava, skladování a administrativa.      [4] 
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Analýza očekávání zákazníků 

Účelem je zjistit, jakou kvalitu produktu zákazník očekává. Představuje to tzv. zákaznickou 

orientaci procesu, kdy se zaměřujeme na to, co je pro zákazníka důležité např. včasnost, cena, 

kvalita. Standardně se provádí jen pro interní produkty, pro externí se provádí analýza trhu 

a zákazníků.           [4] 

 

Analýza obsluhy 

Toto je opačný pohled než u analýzy očekávání zákazníků. Zde se zjišťuje výkonnost 

a spokojenost obsluhy procesu, aby se mohli snížit vynaložené lidské zdroje a dostáhlo 

se úspor v nákladech. Objektem zkoumání jsou jednotlivé role jednotlivých pracovníků, 

které vykonávají jednotlivé činnosti procesu. Vytvoří se mapy znalostních rolí, na jejichž 

základě se analyzují role a lidské kapacity.  Každá role musí mít stanoveny své kompetence. 

Jedna osoba zpravidla vykonává více rolí. Při analýze obsluhy existuje spousta problémů, 

na které se může narazit. Jedná se např. o nevyužívání specialistů, chybějící zpětnou vazbu 

pro méně kvalifikované činnosti nebo nedelegování.     [4] 

 

Organizační analýza 

Cílem této analýzy je zjištění, zda mají procesy odpovídající tj. optimální organizační 

strukturu. Provedení této analýzy je složitá a náročná záležitost, protože je k ní potřeba 

spousta podkladů. Jsou zde využívány dílčí analýzy jako např. analýza forem pracovního 

poměru, analýza přidělování kompetencí, analýza finanční motivace aj.  [4] 

 

Analýza procesního přerušení 

Cílem této neméně důležité analýzy je nalezení nežádoucích přerušení procesu a jejich příčin. 

Zkoumá se, proč došlo v daném místě k přerušení, jaký má toto přerušení vliv na výkonost 

a kvalitu procesu a jaké náklady jsou spojeny s následným spojením oddělených částí procesu 

do konečného produktu. Pokud existuje více variant procesu, nejedná se o přerušení. Je nutno 

to brát jako možná řešení průběhu procesu.      [4] 

 

Časová analýza procesů 

V této analýze se získávají údaje o zdržení v procesech. Analýza má přispět ke zkrácení 

průběžné doby v procesech i s jejími důsledky tj. snížení zásob v řetězci, zvýšení reakční 

schopnosti na zákaznické požadavky nebo snížení chyb. Jde o tzv. minimální doby trvání 

procesu. Důležitým ukazatelem v časové analýze je průměrná doba trvání jednotlivých 
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činností v rámci procesu, kterou lze získat na základě měření, kalkulací a expertních odhadů. 

Průběžná doba procesu je potom definována jako součet následujících průměrných časů.  

[4] 

Analýza rizik 

Analýza rizik je důležitá zejména pro předcházení problémům. Účelem je nalézt činnosti 

a procesy s možným výskytem rizik a získat informace o tom, která rizika mohou narušit 

nebo znemožnit průběh procesu. Pokud o rizicích podnik ví, minimalizuje to pravděpodobnost 

vzniku a závažnost dopadu rizik u daného procesu.      [4] 

2.10 Metodologie práce 

V průběhu vypracování práce bude potřeba zjistit informace o společnosti. Tyto informace 

budou získávány pomocí metod, které jsou popsány níže. Největší množství informací bude 

získáno rozhovory a na uskutečněných workshopech. K zaznamenání dat potom bude použit 

software ATTIS, který je popsán v kapitole 4.1. 

 

Rozhovor 

Rozhovor je dle Nového a Surynka (2006) nejčastější a nejběžnější metoda sběru informací. 

Je založena na výpovědích respondentů. Dotazování rozlišujeme podle stanoveného průběhu 

na standardizovaný či nestandardizovaný, případně polo standardizovaný, rozhovor. Druhým 

rozlišujícím kritériem je počet respondentů. Pokud se jedná jen o jednoho respondenta, 

mluvíme o individuálním rozhovoru. Při aplikace rozhovoru ve společnosti HERTIN s.r.o. 

bude použit nestandardizovaný a individuální rozhovor.  

Dle Nového a Surynka (2006) jde při osobním dotazování především o interakci 

mezi tazatelem a dotazovaným. V této interakci se tazatel snaží získat od respondenta 

informace, které pomohou odhalit to, co je v pouze mysli dotazovaného a které většinou 

nejdou získat jiným způsobem.        [8] 

 

Workshop 

Workshop je pracovní zasedání, na kterém se sejde malá skupina lidí. Ti se snaží vyřešit daný 

problém (reálný nebo fiktivní). Realizace workshopu (semináře) není snadný úkol a každý 

workshop by měl být pečlivě naplánovaný. Jednotlivé kroky při plánování a realizaci 

workshopu jsou následující:  
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Před workshopem 

1) Definice cílů 

2) Rozhodnutí o tom, kdo se bude účastnit 

3) Výběr místa konání 

4) Tvorba programu 

 

V průběhu workshopu 

V této části je důležité, aby se všichni zúčastnění zapojili do průběhu workshopu, 

který by měl probíhat dle předem stanoveného programu. Všechny činnosti by tedy měli 

směřovat ke stanoveným cílům. I když se všichni budou cítit uvolněně a bude se jim příjemně 

pracovat, je důležité sledovat, co si lidé opravdu myslí a sledovat jejich poznámky apod. 

           [13] 

 

PEST analýza 

K ohodnocení vlivů vnějších faktorů lze použít efektivní PEST analýzu, díky které lze získat 

přehled o tom, který z faktorů má na společnost vliv, jaké jsou dopady těchto faktorů 

a který z nich bude v blízké době nejdůležitější. Jednotlivá písmena představují segmenty 

okolí podniku.  

P – politický segment 

E – ekonomický segment 

S – sociální segment 

T – technologický segment 

 

Důležité jsou jak pozitivní informace, tak ty negativní, protože právě díky nim lze získat 

komplexní přehled. Není důležité zjistit co nejvíce informací, ale pouze ty, které mají 

na podnik největší vliv.         [7] 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Tento model se týká konkurence a konkurenční strategie. Cílem modelu je pochopit síly, 

které působí na podnik a v budoucnu by mohly mít vliv na jeho vývoj. Model pěti sil je často 

používaným analytickým nástrojem pro zhodnocení celkového obrazu v odvětví.  

Základní princip spočívá ve schopnosti podniku vyrovnat se s  pěti konkurenčními silami a to:  

a) noví účastníci trhu, potenciální účastníci a hrozba vstupu nových účastníků, 

b) náhradní výrobky nebo služby (substituty), 
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c) odběratelé a jejich vliv, 

d) dodavatelé a jejich vliv, 

e) konkurenti a charakter soupeření.       [9] 

 

Model „7S“ 

7-S model je používán k analýze podniků všech velikostí, přičemž název je odvozen 

od faktorů, kterými se zabývá:  

- strategie (strategy),  

- struktura (structure),  

- systémy (systems),  

- styl (style),  

- zaměstnanci (staff),  

- schopnosti (skills) a  

- sdílené hodnoty (shared values).  

Model se dělí na tzv. tvrdá a měkká „S“. Tvrdá „S“ jsou snadno identifikovatelná, protože je 

lze najít v nejrůznějších podnikových dokumentech. Mezi tvrdá „S“ se řadí strategie, struktura 

a systémy. Oproti tomu zbývající měkká „S“ jsou zjistitelná s obtížemi. Je těžké je popsat, 

protože schopnosti, hodnoty a prvky firemní kultury se neustále vyvíjí a mění.  [14] 

 

SWOT analýza 

Tato analýza představuje shrnutí předcházejících poznatků a ukazuje silné a slabé stránky, 

stejně jako příležitosti a hrozby a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku.  

SWOT je zkratkou anglických slov: 

Strengths = přednosti, silné stránky 

Weaknesses = nedostatky, slabé stránky 

Opportunities = příležitosti 

Threats = hrozby 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne úspěchu, bude – li 

maximalizovat své přednosti a příležitosti a minimalizovat nedostatky a hrozby.   [3] 
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3 Charakteristika vybraného podniku 

3.1 Historii podniku  

Společnost HERTIN s.r.o. (dále jen Hertin) je akreditované 

školicí a poradenské centrum pro malé a střední podniky 

na území České republiky. Největší počet klientů 

společnosti se nachází především v rámci území Moravskoslezského kraje.  

 

Společnost Hertin byla založena již koncem roku 1993. Má tedy bohaté zkušenosti v oblasti 

své působnosti. Od roku 2005 nabízí své služby podnikatelským subjektům, obcím, školám 

a neziskovým organizacím. V současné době se společnost zabývá širokým portfoliem 

činností, které se snaží dynamicky doplňovat dle situace na trhu. Hertin se zabývá především 

dotačním poradenstvím, strategickým a finančním poradenstvím, poradenstvím při realizaci 

vzdělávacích projektů a vzděláváním.       [17] 

 

Pracovníci společnosti mají zkušenosti s realizací a řízením projektů v oblasti HR. Již 

v prvním programovém období (2004-2006) se společnost zabývala grantovými projekty pro 

oblast řízení lidských zdrojů prostřednictvím tematického Operačního programu Řízení 

lidských zdrojů. 

 

Ve druhém programovém období (2007 - 2013) společnost dále rozvíjela svou dosavadní 

činnost v oblasti management consulting a také rozšířila oblast svého působení na zpracování 

žádostí o dotace a poté na poskytování služeb v oblasti vzdělávání. Jako zajímavost lze uvést, 

že společnost podala projektovou žádost s názvem Zvýšení konkurenceschopností 

mikropodniků prostřednictvím výuky marketingu CIMA-A Tato žádost byla schválena 

a Hertin je v současné době jediným certifikovaným institutem v MS kraji, který zajišťuje 

výuku CIMA. Společnost dále vlastní řadu akreditací MŠMT. Spolupracuje s řadou 

špičkových odborníků, lektorů, organizací a zájmových sdružení.    [17] 

 

V blízké budoucnosti má společnost v plánu rozšířit nabídku svých služeb, která bude 

zaměřena na analýzu procesů v společnostech a implementaci procesního řízení 

prostřednictvím softwaru ATTIS.  

 

OBRÁZEK 3.1: LOGO PODNIKU 

Zdroj: Interní zdroj 

společnosti Hertin 
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Z hlediska počtu zaměstnanců se řadí společnost Hertin do kategorie malých a středních 

podniků, respektive do kategorie podniků malých. V roce 2009 byl ve společnosti průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců 4,5, o rok později 5,5. V současné době však již  kancelář 

využívá 9 stálých pracovníků, jeden zaměstnanec na poloviční úvazek a dle potřeby taktéž 

další 2-5 brigádníků z nedaleké Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.   [17] 

 

Pohled na ekonomické prostředí společnosti vypovídá o postupném nárůstu tržeb mezi lety 

2006-2008. Od roku 2009 dochází k velmi významnému nárůstu tržeb až na hodnotu blížící 

se devíti milionům Kč, které bylo dosaženo za rok 2010. V roce 2011 společnost Hertin 

pokračovala v tomto růstu a dostáhla hranice 17 mil. Kč.     [17] 

 

 

OBRÁZEK 3.2: VÝVOJ TRŽEB OD ROKU 2006  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Charakteristika společnosti  

Hertin je společnost s ručením omezeným, ve které působí dva jednatelé. Ti jednají jménem 

společnosti každý samostatně.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý podnik, je jednatel Martin Pešat současně 

také ředitelem. V rámci této své funkce chápe, že každá úspěšná společnost musí mít jasnou 

vizi a poslání. 

Vize: „Jsme partnerem těch, kteří chtějí být úspěšní.“ 

 

Poslání: „Podporujeme konkurenceschopnost organizací prostřednictvím odborné 

pomoci a vzdělávání.“  
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Druhým jednatelem je potom Helena Pešatová, která nemá ve společnosti další funkci.  

 

TABULKA 3.1: FUNKCE VE SPOLEČNOSTI 

Jméno a příjmení 
Pozice v 

představenstvu 

Pozice ve 

společnosti 

Ing. Martin Pešat jednatel ředitel 

Ing. Helena Pešatová jednatel x 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

OBRÁZEK 3.3: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Společnost Hertin se dělí na dvě základní divize - vzdělávání a poradenství. Celkově však 

ve společnosti existuje více organizačních útvarů (znázorněny na obrázku 3.3). Vůči svému 

zákazníkovi společnost vystupuje s nabídkou komplexních odborných služeb. Zákazníci 

komunikují převážně se zaměstnanci divize vzdělávání nebo poradenství, ostatní útvary 

pak slouží jako podpůrné pro první dvě zmíněné divize.  

 

Development centre je oddělení, které se snaží nalézat nové produkty a služby, které by bylo 

možné nabízet. Představuje v této společnosti jakýsi výzkum a vývoj. Zvlášť vyčleněným 

úsekem je oddělení speciálních projektů, které se stará (jak již z názvu vyplývá) o speciální 

projekty. V rámci tohoto organizačního útvaru se procesy neopakují ani nemají žádný 

standardní rámec, a proto je nemá smysl mapovat.  

Ekonomické oddělení, personální oddělení a řízení lidských zdrojů nemá své samostatné 

pracoviště. Tyto činnosti si řídí každá divize samostatně. Avšak pro větší přehlednost jsou zde 

uvedeny jako oddělná pracoviště.  

 

Mapování procesů, na které bude zaměřená další část diplomové práce, bude probíhat 

především v divizi vzdělávání a poradenství. Proto budou v následujícím textu rozebrány 

podrobněji.  

 

Divize vzdělávání 

Nabídka služeb divize vzdělávání  

 Komplexní realizace vzdělávání 

 Dotace na vzdělávání 

 Audit rozvoje lidských zdrojů 

 Lektorská činnost 

 Pronájem školicí místnosti 

 

Divize vzdělávání je složena z jednoho vedoucího divize a dvou zaměstnanců, kteří se starají 

o projekty v divizi. V současné době je vypsáno výběrové řízení na pozici koordinátora 

vzdělávacích aktivit. Dále v divizi působí zaměstnanec, který se stará o administrativu divize. 

Tento stejný pracovník se stará také o administrativu divize vzdělávání. Divize mají také 

společného obchodního zástupce a marketingového specialistu. Na následujícím obrázku je 

zobrazena organizační struktura spolu se všemi rolemi, které jsou v divizi zastávány.  
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Divize poradenství 

Nabídka služeb divize poradenství 

 Dotační poradenství 

 Zpracování studií proveditelností 

 Finanční poradenství 

 Procesní řízení 

 Poradenství pro začínající podnikatele 

 Zavádění inovací 

 Organizace výběrových řízení 

 

V divizi poradenství pracují jako stálí členové 3 zaměstnanci. Ostatní pracovníci jsou opět 

společní pro obě divize. Bližší informace o vykonávaných rolích jsou na následujícím obrázku 

3.5.  

 

OBRÁZEK 3.5: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROLE V DIVIZE PORADENSTVÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

OBRÁZEK 3.4: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROLE V DIVIZI VZDĚLÁVÁNÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Podnikové prostředí. 

Stejně jako všechny podniky v České republice je i Hertin ovlivňován událostmi, 

které nedokáže ovlivnit. Aby bylo možné alespoň odhadnout, kterým směrem se vývoj 

společnosti může ubírat, bude níže rozepsána PEST analýza společnosti a také analýza 

konkurence. K analýze konkurence bude využit Porterův modelu pěti konkurenčních sil 

a k analyzování vnitřní situace bude použit model „7S“. Vnitřní situace je totiž také důležité 

znát, protože hlavně ta určuje potenciál celého podniku.  

3.3.1 PEST analýza 

P – politický segment –  

- Možnost zastavení přísunu finančních prostředků z fondů EU, na kterém je založena 

celá existence firmy. Je to způsobeno blížícím se koncem programového období 2007 

– 2013. 

- Změna legislativy a s ní související změna podmínek čerpání dotací nebo naopak 

usnadnění čerpání dotací. 

E – ekonomický segment 

- Společnosti jsou stále poznamenány krizí a je možnost, že nebudou mít prostředky 

na platby poradcům nebo na zajišťování školení pro své zaměstnance. To však přináší 

možnost nových poradenských služeb např. v oblasti optimalizace nákladů.  

- Nejistota ohledně nového programového období 2014 – 2020. 

S – sociální segment 

- Lidé mají zájem o zdravý styl života, který zohledňuje životní prostředí. Proto mohou 

vyvíjet tlak na obce/kraje, který budou směřovat k ochraně životního prostředí. 

- Zvyšující nezaměstnanost má za následek zvyšující se poptávku po rekvalifikaci. 

T – technologický segment 

- Technologie se neustále inovují a snaží se snížit náklady podnikům, které se je budou 

chtít využívat. K financování můžou využít financování z fondů EU. 

- Technologický pokrok si žádá neustálé přeškolování a zaškolování lidí.  

3.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Vyjednávací síla zákazníků  

Zákazníci mají slabou pozici, protože u čerpání dotací je vždy nutno přistupovat 

k zákazníkovi individuálně. Služba, která je zákazníkům poskytována je velmi specifická 
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a proto zákazníci často sami neví, co konkrétně chtějí. Ke všemi není na trhu velký počet 

konkurenčních podniků. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Hertin má řadu dodavatelů. Jedná se především o lektory, jazykové škole nebo externisty, 

kteří ve spolupráci s Hertinem vypracovávají projekty (např. realizace školení nebo samotné 

zpracování žádostí). Tito dodavatelé však nemají velkou vyjednávací sílu, protože nabídka 

takovýchto služeb je velká, a proto může lehce dojít k nahrazení těchto dodavatelů.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Stejně jako na všechny jiné trhy může i na trh, ve kterém Hertin působí, vstoupit nová 

konkurence. Trh totiž nemá téměř žádné bariéry vstupu (potřebné je pouze know – how, 

které se dá získat např. na školení) a tak není problém pro vstup nových konkurentů. 

 

Hrozba substitutů  

V oblasti management consulting je obtížné nalézt substituty. V oblasti vzdělávání by se dala 

za substitut považovat nová technika vyučování, kterou je on-line vysílání přednášek. Jestliže 

by lektoři provozovali toto on-line vysílání, vypadl by Hertin jako zprostředkovatel. Stejně 

tak je možné pro výpočty např. finanční situace využívat on-line kalkulačky. Zde však chybí 

celkové vyhodnocení situace, kterou Hertin poskytuje. Z těchto důvodů lze hrozbu substitutů 

považovat za nízkou  

 

Rivalita firem na daném trhu 

Z průzkumů, které prováděl marketingový specialista společnosti (příloha č. 1), je patrné, 

že poptávka není uspokojena. Proto by se dalo říci, že rivalita není vysoká.   
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3.3.3 Popis prostor a jejich umístění 

Společnost Hertin má své sídlo na adrese 

Nádražní 707, Vřesina u Bílovce 742 85. Avšak 

provozovna se nachází na adrese Havlíčkovo 

nábřeží 38, Ostrava 702 00. 

 

Kanceláře byly na tuto adresu přemístěny před 2 

lety a to kvůli růstu společnosti, kdy staré 

prostory již nevyhovovaly. Společnost Hertin 

tímto přesunem získala také konkurenční 

výhodu, protože nová kancelář se nachází 

v centru Ostravy (nedaleko od Nové Radnice). 

Nyní je společnost také připravena na další růst, protože kancelář nabízí prostor až pro 12 

zaměstnanců společnosti, dále také vzdělávací místnost, jednací místnost a provozní oddělení.  

 

3.3.4 Analýza 7S 

Strategie (strategy) – strategie společnosti je blíže popsána v kapitole 4.2.1. Obecně lze však 

říci, že společnost má stanoven cíl, kterého chce dostáhnout a tomotu cíli podřizuje další 

činnosti.  

 

Struktura (structure) – tato problematika je popsána v kapitole 3.5. Jako každá společnost je 

i Hertin omezen kapacitami svých prostor. Z toho důvodu může dojít k nutnosti odmítnout 

potencionální zákazníky.  

 

Systémy (systems) – ve společnosti je využíván systém POEM a také firemní intranet. Zde 

jsou dostupné důležité informace a kontakty na zákazníky. Ke zmapování procesů 

ve společnosti slouží tato práce. Měla by umožnit lepší adaptaci nových zaměstnanců 

díky přehlednost ve fungování společnosti.  

 

Styl (style) - společnost funguje na základě liberálního stylu vedení, kdy vedení společnosti 

ponechává volnost svým podřízeným. Předpokládá se znalost problematiky a to, 

že zaměstnanci jsou odborníci v oboru. 

 

OBRÁZEK 3.6: BUDOVA KANCELÁŘÍ 

Zdroj: interní zdroj společnosti Hertin 
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Zaměstnanci (staff) – zaměstnanci jsou odborníky v daném oboru a mají bohaté zkušenosti 

s dotačními tituly.  

 

Schopnosti (skills) – společnost se neustále snaží o rozvoj a rozšiřuje dovednosti a schopnosti 

svých zaměstnanců pomocí nejrůznějších školení.  

 

Sdílené hodnoty (shared values) – jelikož se jedná o malou společnost, jsou si zaměstnanci 

vědomi, čeho chce vedení dosáhnout, a jdou za jednotným cílem. 

 

3.3.5 SWOT analýza společnosti Hertin  

 

SWOT analýza společnosti Hertin 
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4 Aplikace procesní analýzy v konkrétních podmínkách 

vybraného podniku 

V této kapitole bude vycházeno z teoretické části. Informace, které byly v předchozích 

kapitolách popisovány, budou prakticky aplikovány na společnost Hertin. Při analýze procesů 

bude využíván software, který slouží právě k mapování procesů. Tento software umožnuje 

také propojit modul BPM s dalšími moduly, ve kterých se odráží odměňování a celková 

výkonnost podniku. Vzhledem k zaměření práce však bude používán pouze modul 

pro mapování procesů (BPM). Následující kapitoly budou rozčleněny dle doporučení odborné 

literatury – konkrétně dle Demingova PDCA cyklu.  

4.1 Základní charakteristika softwaru ATTIS 

ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací. Tři 

vzájemně propojené moduly (BPM - Procesní řízení společnosti, MBO - Měření výkonnosti 

společnosti a MOT - Hodnocení a motivace zaměstnanců) umožňují vytvořit centrální 

sdílenou informační databázi, ve které uživatelé: 

- aktivně tvoří a popisují procesní mapy a modelují organizační strukturu společnosti, 

- definují libovolný systém měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPIs) a na jeho základě 

aktivně měří a zlepšují výkonnost firmy, 

- stanovují personální cíle a kompetence zaměstnanců a aktivně hodnotí jejich 

výkonnost včetně vazby do systému odměňování.     [18] 

 

ATTIS.BPM - Procesní řízení společnosti 

Integrované nástroje kreslení v ATTIS.BPM umožňují tvořit přehledné procesní mapy a dle 

potřeby v nich zobrazovat dodatečné atributy popisující jednotlivé procesy/činnosti (vstupy, 

výstupy, matice apod.) 

Všechny úrovně procesního modelu lze dynamicky prohlížet  (procesy, podprocesy 

a činnosti), měnit zadané údaje, provádět úpravy v jednotlivých atributech, vkládat poznámky 

apod. 

Do procesního modelu jsou všechny vazby zaznamenány jen jednou, následné aktualizace 

prvků modelu se již promítají na dotčená místa automaticky. Nastavené vazby v procesním 

modelu lze rovněž dynamicky prohlížet a tabulkově i vizuálně analyzovat. Získání detailního 

přehledu o sekundárních projevech provedené změny je proto otázkou vteřin. 
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Celý procesní model i organizační model lze vygenerovat do HTML formátu a v interaktivní 

podobě umístit například na firemní intranet.      [18] 

 

Při modelování procesů budou použity následující schématické tvary, ke kterým je přiřazen 

i jejich význam.  

 

4.2 Fáze „Plan“ 

4.2.1 Přezkoumání podnikové strategie  

Tak jako většina společností, má i Hertin vypracovánu svou strategii a cíle, kterých chce 

dostáhnout. Dle vedení společnosti jsou tyto cíle v souladu se zaváděním procesního řízení 

(procesní řízení má podpořit dosažení těchto cílů) a proto jsou považovány za vyhovující.  

Strategie: 

„Růst tržeb o 20% ročně prostřednictvím zvyšováním tržního podílu.“ 

 

OBRÁZEK 4.1: VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH TVARŮ V PROCESNÍM MODELOVÁNÍ 

Zdroj: Metodika společnosti ATTN Consulting s.r.o. 
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Strategie, vize a cíle podniku vychází ze stále stoupajícího zájmu společností, rozvíjet 

své dovednosti. Konkurence je totiž v dnešní době velká a tak přežívají jen ty podniky, které 

jsou o krok napřed. Tento krok napřed společnosti často činí prostřednictvím vzdělávání 

svých zaměstnanců a zefektivňování výroby. A proto je pro ně velmi lákavé financovat tyto 

projekty prostřednictvím dotací.  

Aby byl Hertin schopen splnit požadavky zákazníků, a tím dosáhnout i svých cílů, musí 

neustále rozvíjet schopnosti také svých členů. Celkově se chce posunout dál a nabídnout 

rozsáhlejší možnosti (portfolio nabízených služeb nebo např. lepší prostory). Velká příležitost 

se nabízí v kombinaci cílů zvýšení tržního podílů (tj. počet klientů)a využití prostor. 

 

Obecně lze říci, že Hertin funguje v rámci strategie diferenciace. V té podnik staví 

na jedinečnosti služby či na jeho vnímané a budované image. Podmínkou úspěšnosti strategie 

je podrobná znalost zákazníka, potřeb, které jsou pro zákazníka důležité, znalost konkurentů, 

produktu a obtížnost napodobení produktu ze strany konkurence.  

 

Cíle společnosti: 

- Meziroční nárůst obratu s přiměřenou ziskovostí. 

- Zlepšit strategické řízení ve společnosti. 

- Rozvíjet vybrané činnosti a produkty společnosti. 

- Získávat zákazníky na dlouhou dobu. 

- Zvýšit povědomí o značce v regionu i v ČR mezi potenciálními zákazníky. 

- Stabilizovat klíčové zaměstnance a partnery. 

- Průběžně optimalizovat procesy ve firmě 

 

Trhy a tržní segmenty 

Společnost s nabídkou svých služeb zaměřuje především na následující: 

- malé a střední podniky, 

- menší obce, školy, neziskové organizace, 

- ČR, s důrazem na MS kraj. 

 

Ekonomická strategie 

Ekonomická strategie je základem pro celkovou strategii Hertinu a je z ní odvozena většina 

dalších cílů nebo na ni mají přímou návaznost. Základním ekonomickým cílem je udržet 
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20% růst a stabilizovat rentabilitu tržeb. Tím společnost zajistí dostatek prostředků 

pro další rozvoj organizace jako celku. 

4.2.2 Stanovení týmu 

O složení a velikosti týmu pro zavádění a rozvoj 

procesního řízení rozhodlo vedení společnosti. 

Po zohlednění velikosti společnosti a rozsáhlosti 

procesů byl vedením stanoven tým se 4 členy.   

 

1) Martin Pešat – ředitel společnosti Hertin - 

zastupuje vedení společnosti a jeho úkolem 

bude především dohlížet na propojenost 

strategických cílů a plánů v souvislosti se 

zaváděním procesního řízení.  

 

2) Kristýna Anna Skutková – vedoucí divize vzdělávání – jejím úkolem bude poskytovat 

informace o činnostech v divizi vzdělávání, příp. určit osoby, které dané informace 

poskytnou. 

 

3) Petr Kubíček – vedoucí divize poradenství – jeho úkolem bude poskytnout informace 

o činnostech v divizi poradenství, příp. určit osoby, které dané informace mají 

k dispozici.  

 

4) Pavla Vlachynská – úkolem je kompletace veškerých dostupných informací a vložení 

těchto informací do systému ATTIS. Vyhodnocení informací formou diplomové 

práce.  

4.2.3 Zpracování plánu projektu 

Plán projektu:  

1) Stanovení projektového týmu 

2) Workshop, jehož cílem bude získat informace o: 

a) hlavních procesech ve společnosti, 

b) vstupech a výstupech do/z těchto procesů, 

c) určení vlastníků procesů, 

OBRÁZEK 4.2: WORKSHOP TÝMU 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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d) určení dalších procesů, které ve společnosti probíhají a mají zásadní vliv na její 

činnost.  

e) určení odpovědností v rámci jednotlivých procesů a subprocesů.  

3) Kompletace informací a jejich vložení do systému ATTIS 

4) Vytvoření a zavedení systému procesů.  

4.3 Fáze „Do“ 

4.3.1 Identifikace procesů  

Při identifikaci procesů je nezbytná spolupráce stanoveného týmu, který na základě svých 

zkušenosti popíše podnikové procesy. Po konzultaci s vedením bylo stanoveno, že budou 

při mapování procesů přednostně rozebírány ty, které mají vliv na hospodaření společnosti. 

Proto následující informace nejsou zcela komplexní, pro účely vedení společnosti jsou 

však dostačující. Veškeré informace, které budou dále uváděny, byly získány na workshopu 

projektového týmu a budou přizpůsobeny podmínkám softwaru ATTIS.  

 

Prvním krokem při práci se softwarem ATTIS je tvorba databází. V tomto kroku budou 

vyplněny veškeré číselníky, které zajistí dostupnost informací o společnosti Hertin. Jedná se 

především o informace o zaměstnancích, jejich pozice ve společnosti a role, kterou plní. 

Stejně tak bude uveden organizační útvar, ve kterém jsou zaměstnáni. Souhrn těchto 

informací a jejich vzájemná souvislost je v SW ATTIS označován jako „ORGANIZAČNÍ 

VAZBY“.  

 

OBRÁZEK 4.3: TVORBA DATABÁZÍ V SW ATTIS 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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OBRÁZEK 4.4: TVORBA VAZEB (OSOBA/ROLE/POZICE) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V momentě, kdy jsou vyplněny veškeré číselníky, dostáváme se k již samotnému 

identifikování procesů. Procesy, které budou zapisovány do SW ATTIS, byly identifikovány 

na workshopu stanoveného týmu. Dle Pavlištíka (školení ATTN) patří mezi základní chyby 

při mapování procesů okamžité zkoumání toho, jak proces funguje. Proto, aby se tato chyba 

nestala, budou nejprve stanoveny hlavní procesy, poté stanoveny vstupy a výstupy a také 

účastníci procesu. Až závěrečné fázi dojde k bližšímu prozkoumání jednotlivých kroků 

v procesu. A to pouze u těch procesů, u kterých je nějaká chyba. 

Mezi hlavní procesy byly zařazeny: 

1) Administrace projektu  

2) Zajišťování výběrových řízení (mimo projekty)  

3) Zpracování žádosti o dotace 

4) Odborné poradenství  

5) Zajišťování lektorské činnosti  

6) Organizace vzdělávacích aktivit 

7) Pronájem školicí místnosti  

Mezi podpůrné procesy byly zařazeny: 

1) Marketing 

2) Reakce na výběrová řízení 



-49- 

 

3) Obchodní činnosti 

4) Archivace písemností 

Mezi řídící procesy byly zařazeny: 

1) Strategické plánování 

2) Finanční řízení 

3) Operativní řízení 

4) Řízení lidských zdrojů 

 

Hlavní procesy a jejich tvorba v softwaru ATTIS 

 

OBRÁZEK 4.5: HLAVNÍ PROCESY VE SPOLEČNOSTI  HERTIN 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stejným způsobem jako hlavní procesy, budou v SW ATTIS vytvořeny také řídicí a podpůrné 

procesy. Konečný přehled procesů ve společnosti Hertin je znázorněn na následujícím 

obrázku 4.6.  
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OBRÁZEK 4.6: PŘEHLED PROCESŮ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V průběhu dalšího kroku bude potřeba podrobně popsat charakteristiku jednotlivých procesů, 

určit jejich vstupy, výstupy - čímž se stanoví přechody mezi procesy. Ty budou důležité 

při zlepšování procesů, protože právě v těchto místech se nejčastěji naskytuje prostor 

ke zlepšení. Vyplněním všech záložek získáme podrobný přehled o procesu. Tyto informace 

mohou být použity také při zaškolování nového zaměstnance, který získá přehled o tom, co je 

jeho pracovní náplní.  Veškeré informace se dají také zobrazit v procesním diagramu. Příklad 

takového zobrazení je na následujícím obrázku 4.7. 
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OBRÁZEK 4.7: MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

OBRÁZEK 4.8: MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ II 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedených obrázků je patrná vzájemná souvislost mezi činnostmi. Výstupy první činnosti 

jsou zobrazovány jako vstupy do druhé činnosti, která s nimi dále pracuje a přetváří je 

na výstupy pomocí vlastní přidané hodnoty.  
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4.3.2 Vytvoření a zavedení systému procesů 

 

PROCESY V DIVIZI PORADENSTVÍ   

V následující části jsou uvedeny procesní mapy jednotlivých procesů v divizi poradenství. 

Diagramy jsou uváděny s různými informacemi – jedná se pouze o ukázku možností SW 

ATTIS. Informace je možné zobrazit u všech diagramů – jsou rozděleny pouze kvůli 

přehlednosti.  

 

 

OBRÁZEK 4.9: PŘEHLED PROCESŮ V DIVIZI PORADENSTVÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na obrázku 4.9 můžeme vidět přehled hlavních procesů v divizi vzdělávání. Jsou zde také 

zobrazeny výstupy z procesu, příp. návaznost na jiné subprocesy. Na následujícím obrázku 

4.10 je již zobrazen celý proces (jednotlivé činnosti) a jsou zde opět znázorněny vstupy 

a výstupy do procesu a u některých procesů je také zobrazen jeho vlastník.  
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OBRÁZEK 4.10: : PROCES ADMINISTRACE PROJEKTU SE VSTUPY A VÝSTUPY 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je zřejmé, obrázek 4.10 představuje podrobnější charakteristiku části obrázku 4.9 

Administrace projektu. Zde jsou také zobrazena vazby „OD“, která dává najevo, že proces 

administrace projektu navazuje na jinou činnost (konkrétně na „Kooperace při realizování 

projektu). Vazba „OD“ je společná pro proces „Zajišťování výběrového řízení“ 

a je také zobrazena na obrázku 4.9.  

Na obrázku 4.11 je potom znázorněn celý proces „Zajišťování výběrového řízení“.  
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OBRÁZEK 4.11: ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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OBRÁZEK 4.12: PROCES ODBORNÉHO PORADENSTVÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Proces odborného poradenství spadá do kompetence stanového projektového manažera, 

který si určí další složení týmu. Proto je v tomto ohledu obtížné charakterizovat pracovníky, 

kteří se na činnostech v odborném poradenství podílejí. V rámci tohoto projektu je kladen 

důraz na komunikaci s klientem. Proto je vhodné, aby projektový manažer vybíral 

zaměstnance, kteří mají dispozice ke komunikaci s lidmi.  

 

Na obrázku 4.13 je potom zobrazen proces pro projekty v rámci OPPI, který byl projektovým 

týmem hodnocen jako jeden z nejdůležitějších v divizi poradenství. Díky tomuto procesu totiž 

přitéká do divize nejvíce peněz. Proces je znázorněn se všemi vstupy a výstupy, 

které se v procesu objevují.  
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OBRÁZEK 4.13: PROCES PRO PROJEKTY V RÁMCI OPPI 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na následujícím obrázku je znázorněn proces realizace ROP, který lze (spolu s procesem 

pro projekty OPPI) pokládat za jeden ze složitějších. Objevují se zde totiž vazby na jiné 

procesy a velký počet rozhodovacích kroků s následným větvením. Vazby „K“, které jsou zde 

zobrazeny, opět souvisí s obrázkem 4.9 a ukazují vzájemnou souvislost.  
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OBRÁZEK 4.14: PROCES REALIZACE ROP 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

PROCESY DIVIZE VZDĚLÁVÁNÍ 

V následující části jsou uvedeny procesní mapy jednotlivých procesů v divizi vzdělávání. 

Stejně jako v předchozí části budou procesní mapy zobrazovány s rozličnými atributy. 

Ty jsou uváděny jako příklad pro možnosti zobrazení informací, které jsou dostupné v SW 

ATTIS.  
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OBRÁZEK 4.15: VSTUPY A VÝSTUPY V PROCESU PRONÁJEM ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

OBRÁZEK 4.16: PROCES ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na obrázku 4.16 vidíme proces při zpracování žádosti o dotaci. Jsou zde zobrazeny také 

atributy jako role - osoby v pozicích – organizační jednotka. Dále můžeme u vybraných 

činností vidět vstupy a výstupy do a z činnosti.  

 

 

 

OBRÁZEK 4.17: PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

OBRÁZEK 4.18: PROCES ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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OBRÁZEK 4.19: PROCES PRONÁJEM ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Procesy v divizi vzdělávání jsou svým průběhem podstatně jednodušší než procesy v divizi 

poradenství. V této divizi je vysoká míra spolupráce s externími pracovníky. Jedná 

se především o lektory a jiné odborníky, kteří dokáží své vědomosti předat dál. Práce divize 

vzdělávání tedy představuje především zajišťování pomocných aktivit (zajišťování 

občerstvení, zázemí apod). Samotná realizace kurzů nebo vzdělávacích aktivit je již v režii 

externích pracovníků.  

 

Z údajů, které jsou uvedeny v systému ATTIS je možné také vygenerovat přehled náplně 

práce pro jednotlivé pracovníky. Příklad je zobrazen na následujícím obrázku 4.20. 
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OBRÁZEK 4.20: SEZNAM PROCESNÍCH KROKŮ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Procesy, které byly znázorněny výše, jsou nyní ve společnosti běžně používány. Dosavadní 

údaje představují souhrn informací a jejich implementaci do grafického zobrazení. Dle vedení 

společnosti bude toto grafické zobrazení sloužit pro nově přijaté zaměstnance k jejich lepší 

orientaci. Plánuje se také využívat výstupů ze softwaru ATTIS k aktualizování pracovních 

náplní zaměstnanců.  

 

4.4 Fáze „Check“ 

4.4.1 Přezkoumání výkonnosti jednotlivých procesů 

Vzhledem k rozsáhlosti procesů, které probíhají ve společnosti Hertin, byl po domluvě 

s vedením divizí vybrán pouze 1 proces v každé divizi (realizace OPPI a organizace 

otevřeného školení). Tyto procesy budou přezkoumány, protože mají v divizi vysoký význam.   
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Analýza procesu a jeho vnitřní logiky 

PROCES REALIZACE OPPI 

V rámci tohoto procesu je významným krokem určení projektového manažer. Toho určuje 

vedoucí divize na základě požadavků v konkrétním projektu. Projektový manažer (dále PM) 

si následně stanoví projektový tým a tomu přiděluje úkoly. PM tedy stanovuje pracovní náplň 

členů týmu v rámci projektu, stejně tak jako jejich kompetence. Určuje také jejich odměny 

na základě podaných výsledků. Dále spolupracuje s klientem a vypracovává registrační žádost 

ve spolupráci s projektovým týmem. Teprve v momentě schválení RŽ dochází k vykonávání 

dalších činností a to v závislosti na výsledku schvalování.  

 

V průběhu celého procesu dochází k výrazné komunikaci s klientem, kde se mohou 

vyskytovat komunikační šumy. Se zákazníkem komunikuje  projektový manažer i pracovníci 

týmu. Proto může dojít ke dvojímu požadování informací od klienta. Velkým problémem 

při realizaci je čekání na informace od klienta. V důsledku pozdního dodání informací, 

nemusí být dostatek času na zapracování případných změn. Chyba bývá často na straně 

zákazníka, protože dodá pozdě informace, nebo chce změny, které se promítnou do mnoha 

dalších oblastí podnikatelského záměru. Právě na zapracování těchto změn potom nezbývá 

čas.  

Vnitřní logika procesu při realizaci OPPI se tedy jeví jako dobrá. 

 

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Tento proces je vyvolán vnitřní potřebou společnosti uspořádat školení. Po provedení 

výzkumu trhu jsou navržena témata, o která by mohl být na trhu zájem. Vedení společnosti 

spolu s vedoucím divize vzdělávání vyberou vhodné téma nového školení. Poté je stanoven 

garant, který zpracovává navržené téma, chystá podklady pro realizaci a komunikuje 

s lektorem. V průběhu přípravy je rovněž tedy vytipován a osloven konkrétní lektor 

s požadavkem na náplň školení. Tento lektor zpětně reflektuje potvrzením nebo odbornou 

modifikací tématu. Následuje domluva podmínek mezi společností Hertin a externím 

lektorem a určí se konkrétní datum školení.  

 

Jakmile je zjištěna odpovídající náplň školení a jsou stanoveny postupy, průběh školení 

a jeho termín, provede se zapracování do letáku nebo jiných materiálů (e-mail, plakáty).  
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Následně dojde ke zveřejnění nabídky kurzu a evidují se účastníci. Za celý průběh procesu 

(mimo prvních dvou kroků „Zjištění potřeby na trhu“ a „Jednání o tématu školení“) je 

zodpovědný pracovník v roli koordinátora vzdělávacích aktivit.  Náplň práce tohoto 

pracovníka je velmi rozsáhlá a vyžaduje, aby měl přehled v mnoha odborných oblastech.  

 

Analýza variant procesu  

PROCES REALIZACE OPPI 

Proces probíhá vždy na základě specifických požadavků zákazníka, proto může docházet 

ke změnám. Tyto změny řeší projektový manažer. Základním zdrojem jsou zde znalosti, 

zkušenosti a dovednosti manažera, který je také zodpovědný za výstup a délku trvání 

projektu. Často se při tomto procesu stává, že jeden projektový manažer má rozpracováno 

více projektů a z toho důvodu dochází k výrazným prostojům nebo naopak přetížení 

manažera. PM tedy může mít rozpracováno v jeden okamžik více projektů. V tom případě 

deleguje práci dále na projektový tým nebo jiné externí spolupracovníky. K poklesu kvality 

projektu může dojít při pozdě dodaných pokladech od zákazníka.  

 

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Proces jako takový neprobíhá v různých variantách. Jednotlivé jeho činnosti se však opakují 

i v jiných procesech. Jedná se např. o zajišťování zázemí a domluvu s lektory. Za tyto činnosti 

jsou však odpovědné různé osoby, protože se nacházejí v rámci jiného procesu.  

 

Analýza očekávání zákazníků  

PROCES REALIZACE OPPI 

Mezi základní atributy, které jsou pro zákazníka nejdůležitější, patří kvalita odevzdaného 

projektu a včasnost odevzdání. Po skončení vyhlášení výzvy je totiž projekt již bezcenný, 

protože nelze prodloužit termín odevzdání. Projekt by měl být vypracován tak, aby splnil 

podmínky hodnotitelské komise a projekt byl úspěšně přijat. Je proto nesmírně důležité, 

aby byly správně interpretovány informace získané od zákazníka. Tyto informace jsou 

získávány v průběhu celého procesu, a proto představují významnou nákladovou položku 

(především mzda PM a náklady na cestovné).  
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PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Nejdůležitějším výstupem tohoto procesu je spokojený účastník, který má zájem o další kurz. 

Jelikož se očekávání zákazníků liší, není snadné uspokojit potřeby všech. Pro většinu 

zákazníků je však nejdůležitější samotný průběh školení (tj. kvalita odvedené práce). 

Koordinátor vzdělávacích aktivit tedy musí na základě hodnocení spokojenosti zákazníků 

zpětně analyzovat aktuálnost zvoleného tématu, výběr lektora a náplň školení. Tím lze zjistit, 

nakolik se liší očekávání zákazníků od reality a přizpůsobit tomu další otevřené školení. Je 

také velmi důležité, aby pracovníci společnosti Hertin zajistili lektory, kteří svou práci 

odvedou dobře a předají svým posluchačům kvalitní informace.  

 

Analýza obsluhy  

PROCES REALIZACE OPPI 

V rámci procesu realizace OPPI je nejdůležitější postavou projektový manažer. Ten deleguje 

činnosti na další pracovníky (kteří často mohou být také v rámci jiných projektů 

samostatnými projektovými manažery). Za celý výsledek projektu odpovídá pouze projektový 

manažer a schvaluje všechny jednotlivé činnosti ostatních pracovníků v týmu. Často se stává, 

že projektový manažer komunikuje s klientem a informace předává dál, čímž může dojít 

k jejich zkreslení, příp. opomenutí. S klientem komunikují však také ostatní členové týmu, 

a proto může dojít k častému kontaktování klienta. Ten to může vnímat jako obtěžování kvůli 

něčemu, co už někomu říkal.  

Každý člen projektového týmu má přiděleny určitě kompetence. Někdo vypracovává např. 

ekonomickou část, jiný technickou část a další člen provádí kompletaci informací. Každý člen 

je zodpovědný PM, který je zase zodpovědný pouze zákazníkovi. Za projekt jako celek 

zodpovídá tedy PM.  

 

V rámci tohoto procesu neexistuje žádná zpětná vazba mezi projektovým manažerem 

a projektovým týmem. Členové týmu si tak nemohou předávat např. nové poznatky 

nebo vylepšovat postup při vypracování projektu.  

 

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Proces organizace otevřeného školení je v současné době ve společnosti problémový. Důvod 

vznikl na konci března 2012 odchodem zodpovědného pracovníka. V současné době 

tedy chybí odpovědná osoba a činnost je vykonávána ostatními pracovníky ve společnosti. 
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Proto nemohou této činnosti věnovat takovou pozornost, jaká by byla třeba. Pracovník 

na pozici koordinátor vzdělávacích aktivit nastoupí na konci května 2012. Do té doby bude 

činnost vykonávána ostatními pracovníky spolu s jejich ostatními povinnostmi. Vzhledem 

k rozsáhlosti činností, které v rámci tohoto procesu probíhají, by bylo vhodné vyčlenit 

speciálního pracovníka na činnosti s názvem „Zjištění potřeby na trhu“.  

 

Organizační analýza  

PROCES REALIZACE OPPI 

Přestože se na první pohled zdá organizační struktura velmi složitá, každý zaměstnanec 

v jejím rámci vykonává více jasně definovaných rolí. V rámci projektů OPPI je to stejné. Role 

určuje na začátku procesu projektový manažer. Pro vykazování činnosti slouží interní systém 

POEM (bližší informace jsou v příloze č. 2). Zde by měli jednotlivý členové vykazovat 

svou činnost a ostatní členové by měli vidět pokroky, kterých bylo dosaženo. Bohužel v praxi 

není POEM využíván na takové úrovni, aby mohly být tyto informace brány v potaz. 

  

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Organizační zajištění otevřeného školení je v této dobře velmi problematické. V minulosti 

totiž pracovnice pověřená touto činností vykonávala také marketingové záležitosti 

a záležitosti spojené s průzkumem trhu (zastupovala dvě role). Obě tyto role jsou však tak 

rozsáhlé, že by bylo vhodné, aby je vykonávali dva pracovníci.  

 

Odměňování v rámci tohoto procesu je jasně vymezeno – osoba, která školení realizuje, má 

podíl na zisku a to výši 10 – 15%.  Také v tomto procesu by měl být využívat interní systém 

POEM, je využíván pouze krajně a slouží pouze k evidenci projektu a činnostmi s projektem 

spojenými.   

 

Analýza procesního přerušení  

PROCES REALIZACE OPPI 

V rámci procesu OPPI téměř nedochází k přerušení procesu. Jediný okamžik, kdy se čeká 

je při poskytování informací klientem a schvalování projektu daným orgánem. Náklady 

na spojení procesního přerušení nejsou žádné, může pouze docházet k prostojům 

u projektového manažera. Tyto prostoje jsou většinou vyplněny prací na jiném projektu. Zde 
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potom může opět dojít k nedostatku času manažera při schválení žádosti, protože ten již má 

rozpracováno více projektů.   

 

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

V rámci procesu organizace otevřeného školení dochází k procesnímu přerušení při realizaci 

daného školení. Nastává to v momentě, kdy jsou kompetence přeneseny na lektory a je pouze 

na něm, jakým způsobem bude probíhat školení. Náklady jsou vyjádřeny v platu lektora, 

kterého musí společnost platit.  

V této souvislosti je důležitá ekonomická návratnost školení. Určí se bod zvratu a na jeho 

základě se určí minimální počet účastníků. Náklady na otevřené školení jsou převážně fixní – 

tj. mzda lektora a pronájem místnosti. Variabilní náklady jsou při standardním kurzu 

zanedbatelné (vůči fixním nákladům).  

 

Časová analýza procesů  

PROCES REALIZACE OPPI 

Ke stanovení průběžné doby procesu byly použity expertní odhady. V současné době probíhá 

zpracování celé žádosti v rozmezí 14 – 24 pracovních dní. Tato délka je způsobena především 

stavem rozpracovanosti ostatních projektů a složitostí projektu v závislosti na podmínkách 

zveřejněné výzvy. Velký vliv má také doba, po kterou se čeká na informace od klienta. Čím 

delší je průběh zpracování žádosti, tím více se projevují následující negativní vlivy: 

- získané informace nejsou komplexní (některé detaily jsou zapomenuty), 

- různé projekty potřebují rozdílné informace, které musí projektový manažer získat, 

(proto je kladen velký tlak na množství informací, které musí mít manažer v paměti), 

- se zkracujícím se termínem roste tlak na celý projektový tým,  

- při krátkém termínu odevzdání nejsou podklady zpracovány tak podrobně, jak by měly 

být.  

 

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

V tomto procesu se nalézá řada míst, kde je nutné čekat na reakci někoho jiného. 

(Ať už se jedná o lektory nebo zákazníky). V první řadě je nutné stanovit téma školení. Toto 

téma předloží vedoucí divize vzdělávání řediteli, který téma schvaluje. Ředitel se většinou 

vyjádří ihned, takže nedochází k prodlevám. Jakmile se vyjádří, je nutné domluvit podmínky 

s lektorem a zajistit zázemí – vyřizování těchto záležitostí také není časově omezeno. 
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Zveřejnění nabídky a příjem přihlášek do kurzu je již časově omezeno a to na 30 dní. 

Prodleva mezi příjmem a zpracování přihlášek a realizací kurzu je potom týden až 10 dní. 

Tato prodleva je způsobena množstvím činností, které musí vykonat pouze 1 člověk.  

 

Analýza rizik  

PROCES REALIZACE OPPI 

Rizik u tohoto procesu je v současné době hned několik: 

1) Nevyužívání předávacího protokolu – v současné době dochází po odevzdání projektu 

pouze k vystavení faktury. Zákazník nepotvrzuje, že vypracovanou žádost převzal. 

Toho může zneužít a odmítnout fakturu zaplatit, i když výstup procesu převzal.  

2) Špatná komunikace se zákazníkem – většina informací, které jsou v žádosti uváděny, 

jsou získávány od zákazníka. Proto při špatném pochopení údajů, může dojít k jejich 

špatné interpretaci a následnému zamítnutí žádosti.  

3) Při realizaci může dojít ze strany  zákazníka k chybám z neznalosti metodiky OPPI. I 

přes snahu ho usměrňovat, zákazník neprovede povinné činnosti, které mohou ohrozit 

projekt.  

4) Změny podmínek ze strany poskytovatele v průběhu vypracování žádosti. 

5) Vstupy třetích účastníků při přípravě projektu např.  

a) projektant, který může realizaci zbrzdit,  

b) státní instituce – stavební úřad, 

c) banky – při RŽ odsouhlasí, že budou projekt spolufinancovat, ale odmítají dát 

prohlášení pro PŽ apod.  

6) Selhání techniky, bez které tuto činnost nelze vykonávat. Např. zavirování PC a ztráta 

dat.  

 

PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ 

Rizika u tohoto procesu jsou v současné době především tato: 

1) Špatný výkon externího lektora bude vnímán jako špatné služby Hertinu. 

2) Špatně provedený výzkum trhu – společnost špatně stanoví téma školení, 

a proto nedojde k naplnění kurzu.  

3) Nevhodně zvolený marketing – v případě, že lidé nebudou o konání kurzu vědět, 

nebudou se na něj moct přihlásit.  
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4) Chyby při realizaci – v průběhu realizace kurzu dojde k chybám, které odradí 

zákazníka o toho, aby se do společnosti vracel. 

4.5 Fáze „Act“ 

4.5.1 Standardizace 

Standardizace probíhá formou implementace poznatků do softwaru ATTIS. Sem má přístup 

každý zaměstnanec ve společnosti a může se podívat, jak by měl proces probíhat. V této 

oblasti jsou dle vedení dostatečné procesní mapy z kapitoly 4.3.1. 

4.5.2 Zlepšování procesů 

Zlepšování procesů je věnována následující kapitola 5 – Vyhodnocení poznatků a formulace 

doporučení.   



-69- 

 

5 Vyhodnocení poznatků a formulace doporučení 

Na základě informací zjištěných v praktické části bude tato kapitola věnována návrhům a 

doporučením, které by měly vést k efektivnějšímu provádění vybraných procesů. Na závěru 

jednotlivých podkapitol je uveden finanční dopad uvedených opatření na podnik.  

5.1 Doporučení pro proces realizace OPPI 

Na základě analýzy procesu bylo zjištěno, že nejdůležitější činností v tomto procesu je 

komunikace se zákazníkem. Dochází k ní v průběhu celého procesu a má velký vliv na 

výsledný produkt. Tím je v tomto případě vypracovaná registrační žádost, v druhém kroku 

potom plná žádost. Komunikaci se zákazníkem zajišťuje jak projektový manažer, tak 

projektový tým.  

K první významnější komunikaci dochází před zpracováním registrační žádosti. Zde se sejde 

projektový manažer s klientem a diskutují obecnou představu o projektu. Tato představa je 

poté přenesena do registrační žádosti.  

 

Informace, které bude třeba získat, jsou získávány dle odhadu na základě zkušeností 

manažera. Proto méně zkušení členové týmu neví, na co se ptát. V této souvislosti by bylo 

vhodné připravit formulář s otázkami, které je potřeba zjistit vždy – při každém projektu. 

V roce 2013 končí programové období, na které navazují současné výzvy, proto by 

v programovém období 2014 - 2020 mělo dojít k jeho úpravě tohoto formuláře aktuálních 

podmínek nového programového období.  

 

Komunikačním šumům, které jsou také považovány za problém, by bylo možné předcházet 

hromadnou schůzkou. Po schválení RŽ se v současné době začne chystat podnikatelský záměr 

a na bližší informace se projektový tým doptává dle potřeby. Pokud by se sešel projektový 

tým Hertinu a projektový tým zákazníka, bylo by možné si ujasnit, co všechno bude dále 

potřeba. Na této schůzce by měly být rozděleny úkoly obou týmům. Zákazníkův projektový 

tým by také získal představu o tom, v jakém formátu je vhodné požadované informace dodat. 

 

Po uskutečnění schůzky bude možné začít pracovat na podnikatelském záměru a předpřipravit 

jej. Lze předpokládat, že schůzka bude uskutečněna v rámci 1 pracovního dne. Následná 

příprava podnikatelského záměru zabere 5 - 9 pracovních dní. Průběh schůzky by bylo 

vhodné nahrávat na diktafon, aby se tým mohl k rozhovoru vracet a blíže jej prostudovat. 

V momentě, kdy zákazník dodá požadované informace, budou pouze doplněny do 
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předpřipraveného podnikatelského záměru a celkově se zkrátí čas potřebný k vypracování. K 

zapracování podkladů budou potřeba 4 dny, čím se zpracování podnikatelského projektu 

zkrátí na 9 - 13 dní. Zpracování ostatních podkladů (přílohy, finanční výkazy apod.) se 

předpokládá za 4 dny. Celková doba zpracování projektu tak bude 13 - 17 dní. Vedle časové 

úspory dojde také k úspoře nákladů za mzdy a telefon.  

 

K usnadnění práce celého týmu by mohlo sloužit lepší využívání systému POEM. V tomto 

systému je totiž možné rozdělit projekt do etap, a pokud nejsou plněny jednotlivé etapy, uvidí 

to všichni členové týmu. V důsledku tomu budou moci uzpůsobit svou práci. Promítne se sem 

také jejich činnost a podíl na plnění cílů. Projektový manažer by tak mohl vidět, jak se 

jednotlivý členové podílí na projektu, a přizpůsobit tomu jejich variabilní složku mzdy.  

Současné nevyužívání těchto funkcí pramení dle mého názoru z neznalosti pracovníků. Proto 

by bylo vhodné uspořádat školení, na kterém by všichni pracovníci byli seznámeni s touto 

funkcionalitou. Po proškolení by bylo možné zavést jakousi formu sankcionování za 

nezaznamenávání činností pro projekt. Nejedná se o sankce v pravém slova smyslu. Jedná se 

o to, že projektový manažer zohlední zanedbání povinnosti a promítne jej do variabilní složky 

mzdy zaměstnanců. 

Celkově by mělo dojít k vyšší efektivitě týmu a zvýšení synergického efektu. Tím by mělo 

dojít k úsporám času i financí.  

 

Po každém provedeném projektu by také mělo dojít k jeho zpětnému zhodnocení. A to jak ze 

strany zákazníka, tak ze strany členů projektového týmu. Bylo by vhodné (spolu s 

informování zákazníka o schválení nebo neschválení projektu) požádat o hodnocení 

spokojenosti stávající spolupráce a potvrzení o odevzdání projektu. Hodnocení by se dále dalo 

zužitkovat jako reference pro budoucí zákazníky a potvrzením by se předešlo problémům, 

které jsou uvedeny v předchozí kapitole 4.4.1. Případně by se dalo využít v momentě, kdy 

zákazník nebude chtít zaplatit.  

V momentě, kdy bude k dispozici hodnocení zákazníka, by měl celý projekční tým uspořádat 

setkání a zhodnotit průběh projektu. Zde by bylo možné nalézt další prostor pro optimalizaci.  

 

Stručný souhrn úspor, kterých lze dostáhnout využitím těchto doporučení, je uveden 

v následující tabulce 5.1.   
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TABULKA 5.1: SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PROCES REALIZACE OPPI PŘED A PO ZMĚNÁCH 

 Délka zpracování Rozmezí mzdových 

nákladů
1
 (na pracovníka) 

Před změnami 14 – 24 dní 11 760 Kč – 20 160 Kč 

Po změnách 13 – 17 dní 10 920 Kč – 14 280 Kč 

Celková úspora 840 Kč – 5 880 Kč/ pracovníka 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výše úspor se bude pohybovat v rozmezí 840 Kč – 5 880 Kč na pracovníka. Velikost a 

složení celého projektového týmu vždy však záleží na projektovém manažerovi, a proto 

celková úspora bude záviset na počtu členů a podílu jejich zapojení.  

5.2 Doporučení pro proces organizace otevřeného školení 

Základním problémem, kterému čelí divize vzdělávání, je dle zjištěných informací nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků. Vzhledem k odchodu pracovnice, která vykonávala více 

důležitých rolí, není nyní nikdo kompetentní, aby ji nahradil.  

V rámci procesu tedy dochází k prostojům, protože pracovníci, kteří vykonávají činnost 

po odchodu pracovnice, se musí věnovat činnostem také v rámci své pracovní náplně.  

 

Dalším problémem, který není vyřešen, je zajišťování první činnosti v procesu a to „Zjištění 

potřeby na trhu“ Tato činnost je velmi rozsáhlá a k jejímu zabezpečení je potřeba provést 

mnoho kroků. Ve zkratce lze říci, že ve společnosti chybí člověk, který bude zpracovávat 

aktuální témata a vyhledávat vhodné cílové skupiny. Nyní témata hledají všichni zaměstnanci 

divize a není zde žádný systém při jejich stanovování.  

 

Dle mého názoru by tedy bylo nejlepší přijmout jednoho pracovníka, který by sledoval trh 

a poptávku po školeních i s aktuálním průzkumem, sledovat by měl také aktuální výzvy trhu. 

Další náplní by bylo sledování konkurence a jejich cen a aktualizace seznamu lektorů, 

příp. jejich doporučování. Důležité je najít člověka, který se bude orientovat v problematice, 

a tak nebude docházet ke zbytečným průtahům v procesu. 

Přínosy nového pracovníka a jeho vliv na proces je zachycen v tabulce 5.2.   

 

                                                 
1
 Je počítáno s průměrnou hodinovou mzdou 120Kč /hod. a faktem, že pracovník stráví na projektu průměrně 7 

hodin/den. Tzn. průměrná hrubá denní mzda pracovníka činní 120*7 = 840 Kč za den.  
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Předpokládaná mzda pracovníka činí 17 000 Kč plus 10 – 15% ze zisku z realizovaného 

školení (stejně jako koordinátor vzdělávacích aktivit).  

 

TABULKA 5.2: SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PROCES ORGANIZACE OTEVŘENÉHO ŠKOLENÍ PŘED A PO 

ZMĚNÁCH 

 
Počet 

školení 
Výnosy Náklady

2
 Zisk 

Před změnami 2/měsíc 30 tis 2*7, 5 tis = 15 tis. 15 tis./měsíc 

Po změnách 6/měsíc 90 tis. 6*7,5 tis = 45 tis. 45 tis./měsíc 

Změna výše 

zisku 
45 000Kč – 15 000 Kč 30 000Kč/měsíc 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pokud vedoucí divize vzdělávání uskuteční výše navrhovaná doporučení, lze předpokládat 

nárůst zisku o 30 000 Kč za měsíc.  

 

Musí se však také zohlednit mzda pracovníka. Ta se vypočítá následovně: 

17 000 + (30 000*0,1) =20 000Kč. 

 

Po odečtení mzdy pracovníka zůstává tedy zisk pro společnost Hertin 10 000Kč. Výše 

tohoto zisku je sice menší než před přijetím pracovníka, lze však předpokládat další výhody 

plynoucí z tohoto přijetí. Jedná se zejména o kvalitnější odvedení práce (zjištění cílových 

skupin a přehled v problematice), ale také o kvalitnější provedení práce ostatních 

zaměstnanců. Ti se budou moci věnovat pouze činnosti v rámci své pracovní náplně 

a nebudou přetěžováni. Pokud budou účastníci školení spokojeni, mohou společnost doporučit 

svým známým a počet školení se bude zvyšovat, čímž se bude zvyšovat i zisk pro společnost.  

 

  

                                                 
2
 Náklady jsou počítány ve výši 7500 Kč pro 1 školicí den a školení prováděné jedním lektorem.  
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6 Závěr 

Dílčím cílem diplomové práce bylo zmapování stavu podnikových procesů ve společnosti 

HERTIN s.r.o. a jejich zobrazení v procesních mapách. Pomocí tohoto cílů  mělo být 

dosaženo hlavního cíle, kterým je navržení takových doporučení, aby bylo možné zefektivnit 

vybrané procesy.  

 

K naplnění těchto cílů jsem využila odborné literatury, internetových zdrojů a interních 

zdrojů společnosti HERTIN s.r.o. Velmi cenné informace jsem získala od vedení společnosti, 

a to konkrétně od Ing. Martina Pešata a dále také od vedoucích divizí vzdělávání a 

poradenství – Kristýny Anny Skutkové a Ing. Petra Kubíčka. Všichni tito lidé se věnovali 

mým dotazům a pomohli mi získat přehled o fungování organizace.  

 

V teoretické části diplomové práce jsem přiblížila jednotlivé pojmy, které jsou důležité 

pro procesní řízení jako např. procesní mapa, vlastník procesu, zákazník aj. Dále jsem 

rozebrala způsoby, kterými lze procesy ve společnosti zjišťovat a jakým způsobem je možné 

aplikovat procesní řízení příp. jej zlepšovat. Konkrétně se jednalo o Demingův PDCA cyklus 

a jeho úpravu pro procesní řízení, dále také o metodu Lean Six Sigma pro zlepšování procesů. 

Konec teoretické části je věnován metodologii, která sloužila jako výchozí bod při 

analyzování současného stavu ve společnosti HERTIN s.r.o. 

 

V kapitole „Charakteristika vybraného podniku“ jsem představila společnost HERTIN 

s.r.o. Začala jsem shrnutím její historie, představila jsem vedení a jeho hierarchickou 

strukturu a také dvě jeho nejvýznamnější divize, na které byla aplikována praktická část. 

V závěrečné fázi této kapitoly následoval popis prostředí podniku a z něj plynoucí SWOT 

analýza.  

 

V praktické části jsem se věnovala aplikacím teoretických poznatků na současný stav 

společnosti HERTIN s.r.o. V této fázi jsem na základě informací od zaměstnanců společnosti 

analyzovala současné procesy a zaznamenávala je prostřednictvím softwaru ATTIS. 

Výstupem tohoto mapování procesů jsou procesní mapy, určení vlastníků procesů 

a v neposlední řadě také vstupy a výstupy z a do procesů a jejich jednotlivých činností.  
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Vyhodnocení zjištěných informací a návrh doporučení je poslední částí celé práce. Zde 

jsou vyhodnoceny veškeré údaje a je zde také navrhnut postup, jak by se podnik mohl 

zachovat ve stávající situaci. Doporučení jsou aplikována s ohledem na finanční situaci 

podniku a je zde znázorněna provázanost na hospodaření podniku po aplikaci navrhovaných 

opatřeních. Věřím, že vzešlé návrhy budou pro společnost HERTIN s.r.o. přínosem. Stejně 

tak věřím, že pomůžou při rozhodování vedení společnosti.  

 

Podle mého názoru byly cíle, které jsem si zvolila na začátku mé diplomové práce, 

splněny. Situaci ve společnosti HERTIN s.r.o. jsem analyzovala a na základě zjištěných 

informací jsem vypracovala procesní mapy pro dané procesy. Také jsem navrhla doporučení, 

která by měla pozitivně ovlivnit hospodaření firmy tím, že budou optimalizovány její procesy. 

Tato práce může pomoci vedení společnosti získat další náhled na fungování dílčích procesů 

ve společnosti  

 

Na základě výše provedených analýz a vyhodnocení si myslím, že společnost má jisté 

rezervy ve svém fungování, které by při odstranění mohly přinést vyšší prosperitu. Bylo pro 

mě velmi poučné vidět, jak funguje poradenská společnost uvnitř. Uvědomuji si, že dá hodně 

práce vést i takto malý podnik. Proto přeji vedení hodně úspěchů a především spokojených 

zákazníků, kteří se k ní budou stále vracet.  
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Přílohy 

Příloha č. 1  

Výsledky marketingového průzkumu – srovnání společnosti HERTIN s.r.o. s konkurencí 

OPPI: Zadání průzkumu: výše investice 5 000 000 Kč 

OPPI eAccount RŽ PŽ Bonus VŘ 
Monitorovací 

zpráva 

Realizace/Žádost 

o platbu 
Poznámka 

HERTIN 1 000 Kč 

3 500-12 000 

Kč 

5 000 - 35 000 

Kč 
3-8% 10 000 Kč 

    

rozpětí dle typu 

výzev 

ITM 

institut - - 30 000 Kč 3% 

zahrnuto v 

bonusu zahrnuto v bonusu   ceny bez DPH 

HRAT   10 000 Kč 25 000 Kč 100 000 Kč 49 000 Kč   45 000 Kč   

Innova   zdarma 29 000 Kč 5%     6000/měs.   

Artory 

Consulting 
1 500 Kč 6 500 Kč 23 000 Kč 1,50% 30 000 Kč 

 

KP projekt od cca 90 tis. Kč 3-6%         

Azdotace 59 000 Kč   7500/měs.   

Odesláno 14 e - mailů, návratnost 6 odpovědi + 2 z kapacitních důvodů odmítnuty. 
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VENKOV: Zadání: Rekonstrukce čtyř pokojů v penzionu, předpoklad ceny 175.000Kč 

VENKOV   Žádost       Administrace   

Zeu.cz   20 000 Kč   3%     
nedoporučuje projekt 

kvůli nízké ceně 

Investma   15 000 Kč       10 000 Kč/měsíc   

EURO DOT   8 000 Kč 15 000 Kč         

Odesláno 13 e – mailů, návratnost 3 odpovědi + 2 z kapacitních důvodů odmítnuty. 
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          Příloha č. 2 

Stručná charakteristika interního systému POEM 

 

POEM je informační systém určený pro společnosti s projektovým řízením a vysokým 

podílem přidané hodnoty - lidské práce. Obsahuje projektové řízení, ekonomiku projektu, 

podporuje procesy plánování a řízení společnosti a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Po 

propojení s účetnictvím umožňuje řídit firmu nejen z pohledu procesního, ale i 

ekonomického.  

POEM sestává z těchto funkčních modulů: 

• Partneři  

• Kontakty 

• Projektový management  

• Plán  

• Dokumentový sklad  

• Helpdesk  

• Aktivity  

• Kalendář  

• Úkoly Znalostní báze  

• Zdroje  

• Dotazníky  

• Administrace systému 

 

Celá aplikace stojí nad homogenním datovým modelem - jednou databází, což má za důsledek 

to, že veškeré informace v databázi obsažené jsou provázány a přístupny z několika míst v 

aplikaci, třebaže jsou uloženy jen jednou.  

 

Technologická platforma  

Aplikace POEM je vytvořena s využitím internetových technologií. Klientská stanice s ním 

komunikuje pomocí internetového prohlížeče, přičemž podporovány jsou MS IE v 6 a vyšší. 

Všechna data jsou uložena v centrální databázi, nejde proto o aplikaci typu klient/server.  

Pro práci s POEM je nutný přístup k POEM serverům v rámci lokální sítě nebo přes internet.  

Pokud tento přístup není možný (např. na služební cestě bez možnosti připojení k internetu), 

je možné využít Microsoft Outlook jako offline klienta aplikace.  

 

Integrace s MS Office  

POEM umožňuje přímé propojení s MS Office aplikacemi.  

V aplikacích MS Word a MS Excel umožňuje: 

• Uložení dokumentu přímo do dokumentového skladu bez nutnosti ukládání souboru 

na lokální počítač.  
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• Pokud je dokument otevřen z dokumentového skladu POEM, je možné dokument 

uložit jako novou verzi nebo revizi stávajícího dokumentu.  

 

V aplikaci MS Outlook umožňuje:  

• Zápis přijaté nebo odeslané pošty do modulu "Aktivity" v POEM.  

• Zápis přijaté nebo odeslané pošty do modulu "Helpdesk" v POEM včetně připojení 

k již existujícímu tiketu.  

• Pokud je ukládán e-mail s přílohou, je tato příloha vložena do dokumentového 

skladu POEM.  

• Zápis události z Kalendáře do modulu "Kalendář" v POEM.  

• Zápis kontaktu do modulu "Kontakty“.  

• Zápis úkolu do modulu "Úkoly".  

 


