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1 Úvod 

V každém podniku probíhá denně mnoho nejrůznějších procesů, jejichž cílem je buď 

přinášet určitou hodnotu pro zákazníka (a tím vytvářet ekonomickému subjektu zisk), nebo 

zabezpečit průběh procesů jiných. Pro jejich zajištění je ovšem potřeba mít k dispozici dostatek 

zdrojů. K těm nejomezenějším patří bezpochyby zaměstnanci. Je proto nutné u procesů mít 

přiřazeno takové množství lidí, aby z důvodu poddimenzování nedocházelo ke kapacitním 

problémům, ale zároveň také, aby nebylo přiřazováno zbytečně vysoké množství tam, kde to 

není efektivní. 

Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která by mohla pomoci při stanovení optimální 

pracovní síly a zajištění minimální dostupnosti služeb na následující období na základě 

historického vývoje množství požadavků, doby jejich zpracování a dalších měřitelných údajů 

pro procesy společnosti. 

 Teoretická část práce se zabývá řízením lidských zdrojů z obecného hlediska. Současná 

personalistika plní v podniku mnoho úloh. Podílí se na získávání zdrojů, které dělí na externí 

a interní. Přijmutí nového zaměstnance ze skupiny externích znamená pro podnik vedení 

přijímacího řízení a hlavně náklady, proto by vždy přednost měla být dána zdrojů interním, tedy 

těm, které již v podniku, avšak na jiné pozici, jsou k dispozici. K jejich plnému využití pořádá 

oddělení lidských zdrojů vzdělávací kurzy a školení. Pro udržení pracovního výkonu také 

provádí pravidelné hodnocení podaného výkonu a motivuje k jeho zvýšení. K dalším činnostem 

tohoto sektoru patří plánování, reporting atd. 

Následující část práce je zaměřena na analýzu možností společnosti, pro niž bude plán 

tvořen. Jsou zde popsány pracovní týmy podniku, klíčové procesy a dosavadní způsob řešení 

kapacitního plánování. Rovněž je zde provedena analýza programového vybavení 

a informačních systémů společnosti, na což při výběru vhodné softwarové podpory musí být 

brát zřetel. 

Kromě dat je pro vytvoření modelu potřeba rovněž stanovit současný stav metodiky, 

čemuž se věnuje kapitola čtvrtá. Jelikož získaná data tvoří časové řady, je zaměřena na jejich 

definici, problémy, specifika, způsoby odstranění sezónnosti a typy modelů. U některých 

procesů je rovněž potřeba optimalizace v průběhu dne, čemuž se věnuje závěr této kapitoly. 
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Úvodem praktické části jsou procesy rozděleny na typy na základě lhůty pro jejich 

zpracování. S využitím metodiky popsané v kapitole dříve je následně provedena predikce pro 

měsíc dopředu. U těch procesů, jejichž lhůta určená pro jejich zpracování je nižší než celý den 

(jelikož zde nestačí konstantní odhad) je navíc provedena optimalizace, k níž je využito nástrojů 

Microsoft Excelu Hledání řešení a Řešitel. Jelikož jejich každodenní nastavování je poměrně 

časově náročné, je tento krok automatizován s využitím programovacího jazyka Visual Basic 

for Applications. 
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2 Teorie řízení lidských zdrojů 

Lidské zdroje jsou specifickým odvětvím v rámci organizace. Od manažerského řízení 

se liší tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům „nástroje“, kterými mohou 

přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce (Kalnický, 2012). Řízení lidských 

zdrojů se neomezuje pouze na personálního ředitele a další zaměstnance personálního útvaru, 

ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci a je úzce svázáno s managementem 

organizace. Cílem této kapitoly je, po seznámení se se stručnou historií, zmapovat veškeré 

aktivity, které řízení lidských zdrojů obnáší. K těm patří: 

 získávání a výběr zaměstnanců, 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

 řízení kariéry, 

 hodnocení zaměstnanců, 

 odměňování zaměstnanců, 

 plánování lidských zdrojů, 

 podávání přehledových zpráv o průběhu a stavu prací (reporting). 

Pojem personální administrativa dominuje do poloviny šedesátých let dvacátého století 

a představuje historicky nejstarší pojetí personální práce. Toto pojetí přisuzovalo personální 

práci výlučně pasivní roli. Chápe ji jen jako službu spojenou s pořizováním, uchováváním 

a aktualizací dokumentů týkajících se zaměstnanců a jejich činností a poskytováním těchto 

informací řídícím složkám organizace. Personální práce v podobě personální administrativy ale 

přežívá dodnes v takových typech organizací, ve kterých je její význam stále podceňován 

(Koubek, 2003). 

Personální řízení je pokročilejší koncepcí personální práce, která se začínala objevovat 

již od konce šedesátých let minulého století v podnicích s dynamickým a progresivním vedením 

a orientací na expanzi. Zde už personální práce vycházela z uznání aktivní role pro zabezpečení 

cílů organizace. Vedení podniků si začala uvědomovat, že právě zaměstnanci jsou klíčovým 

zdrojem prosperity a konkurenceschopnosti a personální útvary dostávaly relativně velkou 

pravomoc k autonomnímu rozhodování. Z většiny se ovšem pořád jednalo o krátkodobé 

operativní řízení (Koubek, 2003). 
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Jako nejnovější koncepce personální činnosti, která se ve vyspělých státech začala 

formovat už někdy v průběhu padesátých a šedesátých let, je označováno řízení lidských zdrojů. 

Jedná se o strategický a promyšlený přístup k řízení nejcennějšího a nejhůře nahraditelného 

aktiva organizace, zaměstnanců, kteří v ní pracují a kolektivně i individuálně tak přispívají 

k dosahování stanovených cílů. Dovršuje se tak vývoj personální práce od čistě administrativní 

činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

2.1 Získávání a výběr zaměstnanců 

Nejdůležitějším a nejnáročnějším procesem, který oddělení lidských zdrojů musí 

provádět, je specifikace požadavků na potřebné pracovní pozice a výběr vhodných uchazečů na 

jejich zaplnění. Podnik musí vybírat zaměstnance nejen podle současných požadavků, ale musí 

myslet rovněž i do budoucna, což znamená vybírat kvalitní a motivované zaměstnance 

s potenciálem přizpůsobit se dlouhodobě měnícím se požadavkům. 

Ani ta nejchytřejší strategie, nejchytřejší marketing i nejlépe vykalkulované finanční 

plány neuspějí, jestliže podnik nebude mít správné lidi na správných místech (Milkovich, 

Boudreau, 1993). 

2.1.1 Zdroje zaměstnanců 

Při získávání pracovníků mohou podniky využít buď externích, nebo interních zdrojů. 

Zatímco mezi ty externí patří absolventi škol, zaměstnanci z jiných podniků a nezaměstnaní, 

nejdříve je pro podnik z důvodu finanční náročnosti vhodné využít zdrojů interních. Ty získává 

tak, že se rozhodne zaškolit a rekvalifikovat původní zaměstnance, kteří například na svém 

místě už nemají opodstatnění. Podnik nemusí tím pádem podepisovat žádné nové smlouvy. 

Příjem externích zdrojů musí být předem promyšlen a je nutný souhlas vedení. 

K metodám informování budoucích zdrojů je využíváno letáků, vývěsek, úřadů práce a v dnešní 

době samozřejmě internetu. Popis a specifikace pracovního místa by měla obsahovat informace 

ohledně: 

 názvu pracovního místa, 

 organizaci a útvaru, 

 nadřízených a podřízených pozicích, 
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 charakteristice a náplni práce, 

 pracovních podmínkách, 

 potřebné minimální dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti. 

 očekávanému chování, 

 motivaci (Šikýř, 2012). 

2.1.2 Výběr a posuzování uchazečů 

Pro následné posuzování možných budoucích zaměstnanců jsou pak využívány: 

 Osobní dokumenty – životopis, motivační dopis, dotazníky, doklady o vzdělání a praxi, 

pracovní hodnocení a reference z předchozích zaměstnání. 

 Psychologické testy – v personalistice je dnes nejčastěji využíváno typologie MBTI, 

která vznikla za druhé světové války v USA na základě poznatků C. G. Junga a zařazuje 

osoby do jednoho ze šestnácti typů v rámci následujících čtyř dimenzí: 

o vnímání okolního prostředí (extraverze nebo introverze), 

o způsob získávání informací (intuicí nebo smysly), 

o způsob zpracování informací (myšlením nebo cítěním), 

o životní styl (usuzování nebo vnímání). 

Kromě posouzení osobní charakteristiky má dále na budoucí uplatnění vliv například 

také talent a vlohy, jako mimořádně rozvinutou úroveň schopností. Na rozdíl od 

psychologie lidské zdroje nerozlišují mezi vlohami, nadáním, schopnostmi, talentem či 

genialitou. Organizace potřebují několik typů talentů: 

o vizionářský talent – pro tvorbu vize, kam má podnik v budoucnu směřovat, 

o strategický talent – pro tvorbu strategie a plánů, 

o vůdcovský talent – pro vedení a motivaci jiných lidí, aby chtěli dosahovat 

podnikových cílů, 

o organizační talent – pro organizaci výroby nebo provozu na všech úrovních 

řízení od mistra po ředitele, 

o inovační a kreativní talent – pro výzkum, vývoj a zlepšování kvality procesů. 

Například ředitel podniku musí mít zvláště organizační talent (kolem 50 %), aby jemu 

svěřený podnik fungoval. Dále potřebuje i vůdcovský talent (kolem 30 %), aby uměl 

lidi vést a jednat s nimi a v menší míře i určité množství inovativního a dalších typů 

talentů. 
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 Testy dovedností a inteligence – zatímco testy osobnostních charakteristik jsou silně 

závislé na subjektivním vidění sebe sama a uchazeč při jejich vyplňování nemusí být 

zcela upřímný, dovednostní testy tímto nedostatkem netrpí. Jejich vyhodnocení je 

jednodušší, jelikož každou odpověď lze vyhodnotit jako správnou či nesprávnou. 

 Výběrový pohovor: 

o strukturovaný – uchazeči je pokládán soubor předem připravených otázek, bývá 

efektivnější a spolehlivější), 

o nestrukturovaný – na rozdíl od výše uvedeného nemá předem připravené otázky. 

 Zkoušky odborné způsobilosti (Šikýř, 2012). 

2.1.3 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, volbou, nebo jmenováním na základě 

dobrovolnosti (v případě ředitele podniku). 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Na základě pracovní smlouvy vzniká 

pracovní poměr dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. 

Pracovní smlouva stanoví: 

 druh práce, na kterou se pracovník přijímá, 

 místo výkonu práce, 

 den nástupu do práce. 

Zákoník práce umožňuje přijmout zaměstnance na zkušební dobu, která se musí 

dohodnout v době uzavírání pracovní smlouvy (maximální zkušební doba je 3 měsíce). 

Celý proces přijímání zaměstnanců je shrnut na schématu 2.1. 
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Obrázek 2.1 Postup obsazování volných pracovních míst (Koubek, 2003) 

2.2 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Jelikož vysokoškolská kvalifikace, získaná za pomocí školského systému, zastarává za 

pět až šest let a kvalifikace středně odborná nebo dělnická za osm až deset let, nezbývá než 

získané znalosti permanentně obnovovat a doplňovat o nové poznatky (adaptovat se na nové 

technologie apod.). Firmy jsou tak nuceny se dlouhodobě a strategicky věnovat rozvoji svých 

zaměstnanců. 

V oblasti celoživotního učení existují tři základní kategorie účelové učební činnosti.  
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 Formální učení – tento typ učení znamená získávání právně uznávaných certifikátů 

a kvalifikací. 

 Neformální učení – učení bývá poskytováno institucemi, které se zabývají např. 

vzděláváním dospělých nebo podnikovým vzděláváním. 

 Informální učení – jedná se o způsob, který bývá přirozeným doprovodem 

každodenního života, jde o nezáměrné učení se praxí (Mužík, 2000). 

V dnešní době je známo mnoho různých metod podnikového vzdělávání. Univerzální 

metoda neexistuje, každá má své výhody i nevýhody. Konkrétní výběr pak závisí především na 

rozpočtu, dále také např. na velikosti podniku, jeho činnosti a lokalitě. 

2.2.1 Metody užívané na pracovišti 

Na pracovišti (tzv. on the job) lze využít následujících metod: 

 Instruktáž při výkonu práce – jedná se o nejběžnější způsob zacvičení zaměstnance 

vedoucím nebo zkušenějším pracovníkem předvádějícím správný postup práce. 

Instruovaný zaměstnanec si pak tento postup pozorováním a napodobováním osvojí. 

 Asistování – zde je školený přidělen jako pomocník ke zkušenějšímu kolegovi, pomáhá 

mu při plnění jeho pracovních úkolů s tím, že postupně se podílí na práci stále větší 

mírou a to až do doby, kdy je schopen práci vykonávat zcela nezávisle. 

 Koučing a mentoring – jde o dlouhodobější procesy soustavného podněcování 

a směřování školeného k žádoucímu výkonu práce a vlastní iniciativě, přičemž kladou 

důraz na individualitu školeného a nabízí mu navíc i zpětnou vazbu. 

 Rotace práce – metoda, při níž je zaměstnanec po určitou dobu pověřen různými 

pracovními úkoly z různých oblastí firmy. Tato metoda je často využívána hlavně při 

vzdělávání vedoucích zaměstnanců, jelikož školený při ní získává celkový náhled na 

"workflow" podniku. 

 Pracovní porady – při této metodě se jednotliví pracovníci se seznamují s problémy, 

fakty, názory a zkušenostmi na diskutovaná témata. V úvodu každé porady navíc bývá 

vyhodnocováno splnění úkolů zadaných na předcházející poradě. 
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2.2.2 Metody užívané mimo pracoviště 

Dalším způsobem, kde zaměstnance vzdělávat, je mimo pracoviště (tzv. off the job). 

Tyto formy jsou často organizované externími firmami a vzdělávacími zařízeními k tomu 

zaměřenými. 

 Přednášky – tato metoda je chápána jako jednosměrný komunikační proces, při němž 

školený zaměstnanec vstřebává předkládané informace. Závěrečná část přednášky může 

být věnována otázkám a diskusi. 

 Řešení případových studií – zde se snaží školitel o popis některé konkrétní události či 

problému, který školená skupina následně analyzuje za účelem odhalení jeho podstaty 

a návrhu řešení. Tato metoda je využívána zejména pro vzdělávání tvůrčích pracovníků 

a manažerů. Podobnou metodou jsou také nejrůznější workshopy. 

 Brainstorming – jedná se o skupinovou techniku zaměřenou na generování co nejvíce 

nápadů na dané téma. Mezi základní zásady patří vyhnutí se hodnocení nápadů, podpora 

uvolněné atmosféry a zapisování všech výsledků. O jednotlivých návrzích je poté 

uspořádána společná diskuze, při níž je pak společně hledáno optimální řešení. 

 Hraní rolí a simulace – v této situaci účastníci předvádějí nějakou zadanou situaci tak, 

aby bylo docíleno co nejvyšší realističnosti. Jsou zde řešeny běžné životní situace 

vyskytující se při reálné práci. 

 Outdoor aktivity – forma vzdělávání organizovaná nejčastěji v přírodě. Hojně využívá 

her a pohybových aktivit, při kterých dochází k podpoře skupinové komunikace, 

spolupráce a umění orientovat se v předem neznámých situacích. 

 E-learning – jde o výuku s přímým či nepřímým využitím elektronických prostředků 

a médií v rámci vzdělávání, zejména počítačů a internetu (Barták, 2008). 

2.3 Řízení kariéry 

Rozvoj kariéry je souhrnem úsilí jednotlivce (plánování kariéry) a úsilí organizace 

(řízení kariéry). Jako řízení kariéry je označován proces, ve kterém organizace vybírá, hodnotí, 

připravuje a rozmisťuje pracovníky tak, aby úspěšně zvládla stanovené úkoly a zajistila si 

potřebné množství kvalifikovaných, výkonných a pokud možno stabilních pracovníků. 

Cílem řízení kariéry je přesně definovat prostor posunu v sociální struktuře organizace. 

Důležitou roli zde hraje odborná způsobilost, pracovní zkušenosti a specializace v oboru. 
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K významnému posunu v sociální struktuře organizace pak nejčastěji dochází po odchodu 

pracovníka z této pozice. 

Do procesu řízení profesní kariéry je zahrnuto i plánování následnictví ve funkcích. 

Úkolem tohoto plánování je poskytnout organizace přehled o tom, zda existuje odpovídající 

náhrada z vnitřních zdrojů na určité pracovní funkce. Zároveň tyto plány umožňují 

pracovníkům vytvořit si představu o tom, jaké mají možnosti budování kariéry v organizaci 

a pro jakou funkci s nimi organizace počítá (Kleibl, 2005). 

2.4 Hodnocení zaměstnanců 

Jako vysoce efektivní nástroj kontroly výkonu, usměrnění a motivace zaměstnanců je 

využíváno pravidelného hodnocení. Z hlediska zaměstnavatele je stěžejním úkolem zjistit, do 

jaké míry pracovník zvládá nároky pracovního místa, další možnost jeho rozvoje a využití 

v organizaci. Pro zaměstnance je důležité získat zpětnou vazbu, porovnat svoje představy o sobě 

a svých možnostech s výsledky hodnocení a možnost sdělit své představy o svém dalším rozvoji 

apod. 

Hodnotitelem bývá nejčastěji přímý nadřízený hodnoceného zaměstnance, který má 

úplný přehled o jeho pracovních povinnostech, zázemí, případně vlivech na jeho výkon a je za 

jeho výkon odpovědný, čímž je motivován k jeho dalšímu zlepšování. Dalšími hodnotiteli pak 

mohou být ostatní nadřízení, spolupracovníci, podřízení, personalisté, zákazníci či externí 

nezávislí hodnotitelé (Koubek, 2003). 

Mezi hlavní cíle hodnocení zaměstnanců pak patří: 

 rozpoznat současnou úroveň pracovního výkonu zaměstnance, 

 rozpoznat silné a slabé stránky (rezervy a hranice) zaměstnance, 

 motivovat a umožnit zaměstnanci zlepšit jeho výkon, 

 vytvořit základnu pro odměňování zaměstnanců na základě přispění k dosažení cílů 

organizace, 

 rozpoznat potřeby vzdělání a rozvoje zaměstnanců, 

 vytvořit podklady pro plánování postupu v kariéře, 

 vytvořit podklady pro rozmisťování zaměstnanců, 

 vytvořit podklady pro posuzování efektivity metod výběru nových zaměstnanců, 
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 vytvořit podklady pro posuzování efektivity vzdělávání zaměstnanců a účinnosti 

vzdělávacích programů, 

 vytvořit podklady pro stanovování budoucích úkolů organizace (Koubek, 2003). 

K hodnocení pracovníků lze využít mnoha metod. Některé z nich jsou vhodnější 

k hodnocení výsledků práce, jiné se více zaměřují na pracovní chování nebo potenciál 

zaměstnanců. 

Hodnocení podle dohodnutých cílů – dnes zpravidla základní metoda používaná 

především u vedoucích míst, prodeje, finančního řízení apod. Základem je stanovení jasných, 

dosažitelných, termínovaných a pracovníkem akceptovaných cílů, přispívajících k dosažení cílů 

podniku, jejich pravidelné sledování, hodnocení a stanovování cílů nových, zpravidla 

náročnějších. 

Plnění norem a standardů – metoda založena na porovnávání závazných výkonových 

norem a standardů se skutečným výkonem pracovníka. Dříve se používala především pro 

hodnocení dělníků ve výrobním procesu, kdy se normy stanovily nejčastěji pomocí časových 

studií, vzorku práce nebo výkonu vybraných zaměstnanců. Výhodou těchto norem je, že tvoří 

objektivní měřítka pro posuzování výkonu. Nevýhodou pak, že neposkytují možnost 

srovnávání výkonu na odlišných pracovních pozicích. 

Hodnotící stupnice a check-listy – metoda slouží k hodnocení pracovního a sociálního 

chování, tj. k posouzení převážně kvalitativních charakteristik, pomocí předem stanovených 

stupnic. Je náročnější na přípravu, ale umožňuje vysokou objektivní srovnatelnost u různých 

zaměstnanců. Některé charakteristiky lze použít na celopodnikové úrovni (např. kvalita práce, 

samostatnost, týmová spolupráce), jiné je nutno stanovit v závislosti na typu útvaru, příp. týmu 

(např. specifická znalost práce, soutěživost apod.). Pro omezení subjektivity interpretace 

jednotlivých hodnotitelů je žádoucí připojit k jednotlivým úrovním klasifikační stupnice 

i slovní popis (metoda BARS). 

Kritické případy – hodnocení na základě kritických případů spočívá v evidenci 

písemných záznamů o významných případech, které se při výkonu práce zaměstnance vyskytly. 

Nevýhodou může být nejasnost v definici kritického případu. 

Assessment centre – hodnotící metoda, která má široké možnosti uplatnění v procesech 

výběru, vzdělávání i hodnocení zaměstnanců. Kvůli své časové, personální a finanční 



17 

náročnosti je však většinou využívána pouze u manažerů a specialistů. Posuzovaný 

zaměstnanec či tým simuluje řešení každodenních úkolů nebo případových studií, účastní se 

manažerských her apod. 

Personální a manažerský audit – cílem metody je objektivní posouzení schopností, 

zkušeností, motivace nebo potenciálu klíčových podnikových zaměstnanců, prováděné 

zpravidla specializovanými poradci. Probíhá většinou u příležitosti změn ve firemní strategii 

nebo organizaci (například v souvislosti se sloučením podniků, při nových investičních 

záměrech apod.). Jeho výsledkem může být doporučení týkající se dalšího rozvoje osob, 

případně požadavky na doplnění či obměnu manažerského týmu. 

2.5 Odměňování zaměstnanců 

Dalším klíčovým prvkem řízení lidských zdrojů je odměňování. Posláním odměňování 

je kromě podněcování zvýšení výkonu také potvrzení závazku zaměstnance vůči firmě. 

Kromě těch odměn, které uspokojují základní potřeby, jako jsou mzda nebo benefity, 

jsou pak důležité také ty, které zaměstnance motivují k samostatné činnosti a mohou být 

vyjádřeny pocitem odpovědnosti, pocitem důležitosti pro firmu, získaným vlivem, osobním 

růstem nebo souzněním mezi vlastními a firemními hodnotami (to, co dělám, má smysl). 

2.5.1 Mzdový systém 

Hlavní motivací zaměstnanců za odvedenou práci je bezpochyby odměna finanční 

(právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci je dokonce ústavním právem). V případě 

soukromého sektoru se tato finanční odměna nazývá mzdou. Sjednání, stanovení, nebo určení 

mzdy musí vždy předcházet výkonu práce, aby nevznikaly pochybnosti, a musí mít písemnou 

formu. 

O výpočet mezd, srážek, daní a jiných odvodů a podklady pro vyplacení mzdy 

pracovníkovi se pak stará mzdové účetnictví (d´Ambrosová, 2009). 

Pro stanovení optimální mzdy je nezbytné, aby byl v rámci podniku vytvořen mzdový 

systém. Ten musí být zpracován tak, aby byl srozumitelný, spravedlivý, efektivní a specifikoval 

všechny mzdu ovlivňující faktory, kterými jsou: 
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 hodnota práce (relativní míra složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jednoho druhu 

práce ve srovnání s ostatními druhy práce ve firmě, je charakterizována tarifním 

stupněm), 

 mimořádné pracovní podmínky, 

 pracovní výkon a chování při práci, 

 tržní cena práce (Synek, 2006). 

Závislost mezi výkonem pracovníka a výší jeho odměny je zabezpečována především 

mzdovými formami (časová, úkolová, podílová mzda apod.). V dnešní době se začíná stále 

častěji využívat přístupu odměňování podle hodnocení pracovních kompetencí a výsledku 

stanoveného cíle práce, jehož splnění je od pracovníka očekáváno. Ke zvýšení motivace výkonu 

pracovníků, i v oblastech které nejsou oceněny základní formou mzdy, pak mohou dále sloužit 

prémie a odměny, příkladem může být odměna za splnění úkolu pracovním kolektivem ve 

stanovené kvalitě a termínu (Novotný, 2007). 

Tradiční model mzdového systému střední a velké firmy je tvořen tarifní soustavou 

a mzdovými formami. Jeho subsystémy jsou znázorněny na schématu 2.2. 

 

Obrázek 2.2 Mzdový systém v podniku (Synek, 2006) 
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2.5.2 Zaměstnanecké benefity 

Jako benefity jsou označovány takové výhody nebo nefinanční plnění poskytované 

zaměstnancům, které jdou nad rámec stanovený příslušnými pracovněprávními předpisy. Je 

známo, že benefity mají vliv na spokojenost zaměstnanců, proto jsou používány jako motivační 

prostředek pro jejich získání nebo udržení. 

Preference zaměstnanců vychází ze značné části z měnících se potřeb v průběhu 

životního cyklu, což by při jejich nabídce měl podnik zohlednit. Jiné nároky na benefity bude 

mít absolvent, který právě nastoupil, jiné rodič s malým dítětem a jiné zaměstnanec 

v předdůchodovém věku. Další rozdíly je možné identifikovat i v jednotlivých sektorech – 

odlišnou představu má dělník ve výrobním procesu a zaměstnanec v bance či programátor v IT 

firmě. 

Dalším z klíčových hledisek při výběru benefitů je, zda se řadí k daňově uznatelným 

položkám. Některé zaměstnanecké benefity jsou daňově neuznatelné, což znamená, že 

organizace je platí ze svého zisku. 

K nejčastěji využívaným benefitům patří: 

 zdravotní benefity (příspěvky na nadstandardní péči, placená krátkodobá nemoc bez 

nutnosti vybírání nemocenské nebo návštěvy u lékaře), 

 placené pojištění (penzijní připojištění, životní pojištění), 

 benefity na pracovišti a v pracovním kolektivu (občerstvení na pracovišti, společenské 

nebo sportovní akce, dárky od zaměstnavatele), 

 benefity pracovního volna (pružná pracovní doba, práce z domova, také nazývána jako 

home office, placená dovolená nad rámec zákonné povinnosti, studijní volno), 

 platové a finanční benefity (třináctý plat, stravenky, příspěvky na bydlení, příspěvky na 

dopravu), 

 nadstandardní vzdělávání (výuka cizích jazyků, získávání zkoušek a certifikátů, 

odborné kurzy), 

 vybavení zaměstnanců (firemní notebook, služební automobil nebo mobilní telefon i 

k soukromým účelům). 
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2.6 Plánování lidských zdrojů 

K realizaci podnikových cílů prostřednictvím předvídání budoucího vývoje, stanovení 

cílů a pozdější realizace opatření, která vedou k plnění těchto cílů za pomoci adekvátní a vhodné 

pracovní síly slouží v podniku plánování lidských zdrojů (Koubek, 2003). 

Metody v oblasti plánování lidských zdrojů lze rozdělit z obecného pohledu na metody 

intuitivní a kvantitativní. 

2.6.1 Metody intuitivní 

Jako jednodušší metody plánování lidských zdrojů jsou považovány metody postavené 

na intuici vybraných lidí. Mezi hlavní výhody těchto metod patří jejich flexibilita, operativnost, 

nižší náročnost na podklady a především také to, že berou v úvahu rovněž těžko 

kvantifikovatelné faktory (Koubek, 2003). 

 Odborné předpovědi – potřeba pracovníků určitých specifických požadavků v rámci 

praxe, kvalifikace a osobních kvalit je předpovídána na základě posouzení k tomu 

určených odborníků. 

 Brainstorming – jednoduše aplikovatelná metoda poskytující díky týmové spolupráci 

pohled na situaci z různých úhlů, což předpověď jedním odborníkem často postrádá. 

 Metoda delphi (také známá jako kaskádová metoda) – kombinace předchozích dvou 

metod, kdy jsou jednotliví odborníci vyzváni k formulaci předpovědí a po seznámení se 

s názory kolegů jsou pak znovu vyzváni k předpovědím novým, čímž v postupných 

krocích dochází k formě určitého konsensu (Hroník, 1999). 

2.6.2 Metody kvantitativní 

V případě metod kvantitativních se jedná o složité, časově náročné a málo využívané 

matematicko-analytické metody. Z hlediska malých firem je pak jejich využití velmi 

nepravděpodobné. 

 Metoda extrapolování – na základě určitých projevů v minulosti se předpovídá stav, 

který pak pravděpodobně nastane i v budoucnosti. Vzniká zde ovšem problém 

variability prostředí a v mnoha případech nelze předpovídat, že stejný trend bude 

pokračovat neustále. 
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 Metoda počítačových analýz – tento přístup pracuje s velkým množstvím dat 

z minulosti, na jejichž základě předpovídá, jaký bude další průběh událostí, ovšem také 

za předpokladu nepříliš se měnících podmínek (Hroník, 1999). 

2.7 Podávání přehledových zpráv o průběhu a stavu prací (reporting) 

Reporting poskytuje managementu informace z oblasti řízení lidských zdrojů. Jde 

o informace ohledně fluktuace, vývoji mezd, výše nákladů na školení a dalších. Jednotlivé 

reporty a trendy v oblasti řízení lidských zdrojů je vhodné doplnit také odborným komentářem. 

V této kapitole bylo popsáno mnoho činností, které se nějakým způsobem týkají 

zaměstnanců. Jednou z těchto činností, která musí být v podniku prováděna, ať už personálním 

oddělením, managementem, nebo týmem zabývajícím se procesním řízením (a práce se jí bude 

dále zabývat), je plánování lidských zdrojů. K tomu lze využít dvou základních přístupů. 

První přístup je závislý na odhadu odborníků. Mezi jeho výhody patří nižší náročnost 

a vyšší flexibilita, avšak odhady „od boku“ mohou být vzdáleny realitě. 

Díky využití informačních technologií lze na základě analýzy historických dat ovšem 

vypozorovat určitý trend nebo pravidelně se opakující cykly, které při letmém pohledu na graf 

nemusí být zcela zřejmé, čemuž se věnuje druhý (kvantitativní) přístup. 

Pro dosažení co nejvíce věrohodných výsledků je nutno zkombinovat oba přístupy: na 

základě dat vývoje množství požadavků v minulosti lze provádět extrapolaci do budoucna, ale 

model samozřejmě nedokáže zahrnout některé obtížně vyčíslitelné, zvláště vzácně se 

vyskytující faktory, jako jsou např. marketingové kampaně, které probíhají jednou za několik 

let. V takové situaci je pak potřeba rovněž expertních stanovisek. 
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3 Analýza současného stavu 

Dostatek kvalifikovaných zaměstnanců je pro zajištění provozu potřeba prakticky ve 

všech sektorech ekonomiky – od výrobních podniků až po služby. Obzvlášť u větších firem, 

nabízejících širokou škálu služeb pro rozsáhlou klientelu, nepatří plánování lidských zdrojů 

zrovna k triviálním záležitostem. 

Společnost, pro kterou je práce řešena, působí již delší dobu ve finančním sektoru a sídlí 

v moravskoslezském kraji. Aktuálně zde pracuje více než sto zaměstnanců. Jelikož si 

společnost přeje zůstat v anonymitě, nebude jmenována. 

3.1 Týmy 

Zaměstnanci jsou podle svých schopností rozdělení do devíti týmů. Každý z týmů sice 

zabezpečuje odlišné procesy, avšak v případě zvýšených nároků na určitý proces jsou si 

schopny některého zaměstnance vypůjčit. 

Základní měrnou jednotkou, na kterou se doba strávená u procesů uvádí, se nazývá 

člověkoden (man-day) – jedná se o jednoho zaměstnance pracujícího plným výkonem po dobu 

osmi pracovních hodin (nebo libovolnou ekvivalenci této hodnoty, například dva zaměstnance 

přijaté na poloviční úvazek). Pro dlouhodobé časové období se užívá jednotka FTE (Full-time 

equivalent). 

Tým 1 Rušení účtů 9 FTE 

Tým 2 Zakládání a správa účtů 16 FTE 

Tým 3 Podání 12 FTE 

Tým 4 Rekonciliace účtů a bezpečnostní schránky 13 FTE 

Tým 5 Správa běžných účtů a vkladních knížek 12 FTE 

Tým 6 BO pro korporátní klientelu 10 FTE 

Tým 7 Helpdesk 11 FTE 

Tým 8 Procesní podpora 2 FTE 

Tým 9 Program nadstandardního bankovnictví 10 FTE 

Tabulka 3.1 Seznam týmů 
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3.2 Procesy společnosti 

Ve společnosti probíhá přes devadesát různých procesů týkajících se zpracování podání, 

zakládání, správy a rušení účtů. Kromě toho je zde mnoho dalších procesů, netýkajících se 

konkrétního produktu. 

3.2.1 Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators) 

K účelu stanovení výkonnosti procesů, pomáhající organizacím dosahovat stanovených 

cílů, je využíváno tzv. klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). 

Jedná se o konkrétní měřitelnou hodnotu při vykonávání daného procesu. Například 

u procesu zpracování žádosti lze měřit dobu jejího vyřízení od přijetí po uzavření, nebo počty 

formálních chyb, kvůli nimž jsou tyto žádosti často zamítány. U výroby SW lze zase například 

sledovat počet kritických chyb vztažený k počtu řádků zdrojového kódu a podobně. 

V každém podniku existuje celá řada procesů, které lze měřit velmi efektivně. Sledování 

aktuálních hodnot těchto ukazatelů a porovnávání s hodnotami stanovenými pak směřuje 

vedoucí pracovníky organizace ke kritickým místům, kde je třeba vykonávání procesů zlepšit 

tak, aby vytyčených cílů dosaženo bylo. 

3.2.2 Znaky jakosti a kvality procesu nesmírně důležité pro zákazníka (Critical to 

Quality Characteristics) 

Znaky jakosti a kvality procesu nesmírně důležité pro zákazníka jsou označovány jako 

CTQ. Často bývají uplatňovány např. v metodologii Six Sigma. V rámci společnosti k nim lze 

přiřadit plnění SLA, správnost a rychlost zpracování atp. 

3.2.3 Smlouva o garantované úrovni služeb (Service Level Agreement) 

Pro potřebu co nejpřesnějšího definování rozsahu, úrovně a intenzity služeb 

poskytovaných dodavatelem zákazníkovi je využíváno metrik SLA. 

V intencích ISACA je SLA definován jako minimální hranice, nad jejíž úrovní jsou 

dodávané služby ještě akceptovatelné. Jedná se tedy o formálně stanovenou smlouvu mezi 
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poskytovatelem služeb a jejich příjemcem, která přesně vymezuje podmínky vztahů 

a odpovědnosti při poskytování definovaných parametrů služeb. 

Výsledky dodržování těchto minimálních hranic pak jsou nejčastěji měsíčně (nebo dle 

frekvence plateb) vyhodnocovány a na jejich základě pak v případě nedodržení udíleny penále. 

V rámci společnosti (a rovněž této práce) se jako jedno z klíčových kritérií SLA uvádí 

podíl požadavků plněných v termínu. Tento termín je u většiny požadavků stanoven na 24 hodin 

(v případě víkendů a svátků tento termín končí až v nejbližší pracovní den). 

3.2.4 KPI procesy společnosti a jejich požadovaná minimální dostupnost 

Mezi klíčové procesy, jimiž se bude kapacitní model zabývat, patří procesy následující: 

 Podání – proces, kdy si žádost o zřízení či změnu služby podává sám klient (případně 

přes svého nebankovního zástupce), je klasifikován jako podání. Dále jsou zde 

agregovány stížnosti, reklamace a pochvaly. Úroveň SLA je zde stanovena na 90 %. 

 Mobilita – proces zajišťující přechod klienta mezi bankami. Ten je běžně proveden tak, 

že klient si pouze podá žádost u nové banky a tato instituce už za něj přestup z bývalého 

účtu zabezpečí. Jelikož, na rozdíl od ostatních procesů, je zde plnění SLA závislé 

nejenom na rychlosti zpracování bankou, ale rovněž také na externích faktorech, jako je 

například rychlost poštovních služeb, plnění SLA je zde zvlášť počítána externě 

i interně. Podle směru, zda bance klient odchází (a jeho účet tak bude muset být zrušen), 

nebo přichází (a vznikne tak účet nový), se počítá: 

o Mobilita příchozí, 

o Mobilita odchozí – rušení účtů je po uplynutí retenční doby prováděno systémem 

automaticky. 

 Multidoprodej – v případě, že klient si při podání žádosti o novou službu nesjedná 

doplňkové služby sám, má možnost převzít iniciativu banka a tato rozšíření mu 

nabídnout, čemuž se děje v rámci multidoprodeje. Míra SLA je zde stanovena na 90 %. 

Patří zde procesy: 

o Multidoprodej, 

o Multidoprodej Facelift – specifický typ multidoprodeje v rámci osobních účtů 

a platebních karet, kde patří například pojištění karet či bonusové programy. 
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 Program nadstandartního bankovnictví – tento program je nabízen pro movitou 

klientelu očekávající diskrétnost, individuální přístup, špičkovou profesionalitu 

a prestižní služby. SLA je zde stanovena na úrovni 90 %. Podle priority lze pak 

požadavky u tohoto procesu rozdělit do dvou skupin: 

o běžné požadavky – zpracování musí být dokončeno do 24 hodin počítáno od data 

přijetí, 

o urgentní požadavky – tvoří necelá 3 %, zpracování musí být dokončeno do 6 

hodin počítáno od data přijetí. 

 VIP servis – ačkoli se banka snaží přistupovat ke všem klientům co možná nejlépe, VIP 

klientela má spodní hranici pro včas splněné požadavky nastavenou na 99,9 %. Procesy 

patřící pod VIP servis: 

o Běžný účet, 

o Financování, 

o Klient a výpisy, 

o Monitorování, 

o Platební karty, 

o Platební transakce, 

o Přímé bankovnictví, 

o Vkladový účet. 

Podle priority pak lze tyto požadavky rozdělit do dvou skupin: 

o běžné požadavky – pokud jsou vytvořeny do 15:00, musí být zpracovány ještě 

tentýž den do 18:00 a v případě, že jsou přijaty později, jejich lhůta končí v 18:00 

následujícího pracovního dne, 

o urgentní požadavky – pokud jsou vytvořeny jednu hodinu před koncem pracovní 

doby (ta začíná aktuálně v 7:00 a končí v 19:00), musí být zpracovány ještě 

tentýž den a v případě, že jsou přijaty později, jejich lhůta končí v 9:00 

následujícího pracovního dne. 

 Helpdesk – pro klienty, kteří si přejí získat informace ohledně poskytovaných služeb, 

je k dispozici podpora. Jelikož tento proces se od ostatních liší tím, že požadavky 

přicházejí telefonicky, musí z nich být 80 % přijato nejpozději do dvaceti sekund. 

V průběhu dne u tohoto procesu navíc vznikají nepravidelnosti (špičky), takže je zde 

nutnost sledovat provoz nejen po dnech, ale také po kratších časových intervalech. Podle 

typu služby (skillu) pak lze zaměstnance Helpdesku dále rozdělit do čtyř skupin: 

o Sporožirové a osobní účty, 
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o Pojištění – životní i neživotní, 

o Účty a depozita, 

o Debetní karty. 

K dalším procesům, které ve společnosti probíhají, patří retence (jedná se o způsob 

rušení účtů, avšak na rozdíl od odchozí mobility se nejedná o přechod k jiné bankovní 

společnosti, tento proces je z 95 % automatizován a ručně jsou řešeny pouze výjimečné situace, 

které patří mezi málo pravděpodobné, nebo u kterých automatizace není možná), kampaně, 

umoření vkladních knížek při jejich ztrátě (zde dochází k dvojí pracnosti, jak při oznámení 

ztráty, tak následně také po uplynutí dvouměsíční lhůty), direct marketing a další. 

3.3 Softwarové vybavení a informační systémy společnosti 

Ačkoli by bylo velmi vhodné provádět některé z úloh pomocí simulačního softwaru (kde 

by bylo možno sledovat rovněž pracovní týmy a dovednosti zaměstnanců), jelikož společnost 

licenci k žádnému takovému programu nemá, bylo by toto řešení platné pouze k určitému 

okamžiku. Během několika měsíců by kvůli nemožné aktualizaci model již přestal být 

použitelný (probíhají časté změny v procesech, frekvenci příchozích požadavků atd.). 

Společnost má k dispozici balík kancelářských aplikací Microsoft Office ve verzi 2003. 

3.3.1 Informační systémy společnosti 

Většina dat ohledně klientů, služeb a požadavků je ukládána do centralizovaného 

bankovního systému. Přístup do tohoto systému je možný pouze autorizovaným zaměstnancům 

společnosti přes webové rozhraní. Jednou z možností, jak získat data pro pravidelné měsíční 

reporty, které nelze provést v systému přímo, je jejich export do formátu xls, který je možno 

otevřít v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 

Data k procesu nadstandartního bankovnictví jsou spravována pomocí formulářů 

v aplikaci vytvořené v databázovém systému Microsoft Access 2003. Stejným způsobem (v 

další aplikaci Microsoft Access) jsou evidována data ohledně odpracovaného času. 

Denně vznikají ohledně zřízení, změn či rušení služeb desítky až stovky záznamů. Za 

měsíc toto množství může dělat až tisíce řádků. Kvůli jejich neustále narůstajícímu množství 
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jsou proto výsledky agregovány při vytváření pravidelných měsíčních reportů. Starší data jsou 

následně archivována. 

3.4 Kapacitní plánování 

Cílem této práce je vytvoření kapacitního modelu. Kapacitní plánování je důležité 

zejména z toho důvodu, aby se nestalo, že kvůli poddimenzování množství zdrojů došlo 

k provozním problémům, z čehož lze určit kupříkladu vhodnou dobu k poskytování dovolené. 

Jelikož pracovní síla má v peněžním vyjádření svou cenu a omezení, je z druhého pohledu také 

nutné stanovit, kdy je zaměstnanců pro provoz dostatek, aby se neplýtvalo drahými zdroji tam, 

kde toho není potřeba. 

3.4.1 Dosavadní způsob řešení 

Dočasný způsob stanovení množství zaměstnanců pro jednotlivé procesy vychází na 

základě historické zkušenosti (skutečné potřeby za posledních několik dní). V případě, že 

požadavků přišlo vyšší množství, byli zaměstnanci alokováni dodatečně. 

3.4.2 Požadavky na kapacitní model 

Hlavním cílem této práce je sestavit model pro kapacitní plánování a pomoci tak určit 

s předstihem potřebnou FTE u KPI procesů na základě kvantitativních informací ohledně 

množství v minulosti vytvářených požadavků, jejich vývoje, výkyvů v průběhu měsíce a týdne, 

pracnosti na jeden požadavek a požadované úrovně SLA. 

Kapacitní model by měl sloužit pro: 

 stanovení optimálního množství zaměstnanců (kolik bude pravděpodobně potřeba) na 

celý měsíc, týden, nebo konkrétně po dnech, navíc u procesů závislých rovněž na 

konkrétním čase i po hodinách, 

 určení, kolik zaměstnanců mít na které dovednosti celkem zaškoleno (připraveno) pro 

dodržení stanovené úrovně SLA. 

K dalším kritériím, která by mohl splňovat, lze určit také: 

 možnost tvorby scénářů (možnost nastavení i jiných než predikovaných hodnot), 
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 minimalizace ruční práce a nenáročné ovládání (v případě nahrání nových dat by 

aktualizace předpovědí měla probíhat bez nutnosti zásahu do vzorců), 

 možnost využití bez nutnosti instalace dalších programů, či jejich verzí, ke kterým 

společnost nemá zakoupenu licenci. 

V této kapitole byla provedena analýza stavu a možností společnosti, pro niž bude práce 

tvořena. Důraz byl kladen především na detailní rozbor procesů zde probíhajících a klíčových 

pojmů s nimi souvisejících. Dalším úkolem byla specifikace požadavků a výběr vhodné 

softwarové podpory. S ohledem na vybavení společnosti a pro možnost využít k optimalizaci 

nástroje Řešitel a Hledání řešení, je pro zpracování kapacitního plánování vybrán produkt 

Microsoft Excel ve verzi 2003. 

K získaným datům, z nichž lze správným setříděním a agregací vytvořit časové řady, je 

nyní dalším krokem nalezení odpovídající metodiky. 
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4 Metody predikce a optimalizace 

Hlavním cílem metodické části je seznámení se s prognostickými metodami, zvláště pak 

těmi, které by mohly pomoci při predikci časových řad. Nejprve je zde definováno, co přesně 

tyto řady jsou zač a jakým způsobem je lze dále členit. Dále bude provedena jejich dekompozice 

na jednotlivé složky, z nichž významný vliv má zejména trendová a sezónní. Kromě klasického 

pohledu zde budou popsány rovněž metody adaptivní. 

Jelikož u některých procesů dosáhnout věrohodných výsledků nelze bez optimalizace 

průběhu celého dne, závěrečná část kapitoly se bude věnovat tvorbou modelů a matematickým 

programováním. 

V literatuře je možno se seznámit s mnoha typy prognostických metod. Obecné 

rozdělení většinou bývá na tři skupiny. 

 Objektivní – metody založené na matematických a statistických formalizovaných 

postupech, klíčová se zde stává kvantifikace na základě objektivně měřitelných údajů, 

z nichž jsou vytvářeny časové řady. Příkladem může být extrapolační přístup, který 

využívá metody analýzy časových řad. V případě, že prognózované (budoucí) hodnoty 

časových řad jsou generované pouze z historických hodnot téže časové řady, lze hovořit 

o extrapolaci v užším smyslu. V širším smyslu pak zahrnuje navíc také metody 

generující budoucí hodnoty daného ukazatele také z ukazatelů příbuzných. 

 Subjektivní – nebo také expertní – přístupy založené na znalostech a intuici odborníků, 

jejich využití lze najít například u nově zaváděných procesů, u nichž data neexistují. 

 Systémové – metody, modelující budoucnost jako strukturu, ve které jsou všechny 

prvky ve vzájemných souvislostech a interakcích (Vincúr, Zajac, 2007). 

4.1 Časové řady 

Empirická pozorování v ekonomické oblasti jsou často uspořádána do časové řady. 

Časovou řadou se rozumí řada hodnot jistého prostorově a věcně vymezeného ukazatele, která 

je uspořádána v čase směrem od minulosti do přítomnosti. Takto definovaná časová řada se 

zapisuje jako 𝑦𝑡, pro 𝑡 =  1, 2, … , 𝑇. 
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Základní členění časových řad je na intervalové, okamžikové a řady odvozené 

charakteristiky. 

 Intervalová časová řada – velikost hodnoty ukazatele závisí na délce časového 

intervalu sledování. Příkladem může být časová řada zobrazující vývoz České republiky 

v letech 2000 až 2012. 

 Okamžiková časová řada – ukazatel se vždy vztahuje jen k jistému okamžiku. Jeho 

hodnota nezávisí na délce časového intervalu sledování. Příkladem může být časová řada 

zobrazující počet zaměstnanců jisté firmy vždy k poslednímu dni v měsíci pro léta 2000 až 

2012. 

 Řada odvozené charakteristiky – tento typ časových řad lze získat z intervalových 

nebo okamžikových časových řad, např. časovou řadu produktivity práce 

v průmyslovém sektoru České republiky v letech 2000 až 2012 lze odvodit jako podíl 

časové řady produkce a časové řady počtu zaměstnanců (Arlt, Arltová, Rublíková, 

2002). 

Podle délky období, po kterém se sledují, jsou časové řady dále děleny na dlouhodobé 

a krátkodobé. Toto členění je důležité při zkoumání jednotlivých složek časových řad. 

 Hodnoty dlouhodobých časových řad bývají sledovány v ročních či delších časových 

intervalech. 

 Hodnoty krátkodobých časových řad bývají sledovány v intervalech kratších, než je 

jeden rok. Příkladem jsou časové řady čtvrtletní, měsíční, denní atd. 

Z hlediska obsahu náhodné složky, jsou časové řady dále děleny na deterministické, které 

neobsahují náhodnou složku a stochastické, které naopak náhodnou složku obsahují. 

Dalším hlediskem při analýze časových řad je hodnocení stacionarity. Stacionární se 

označují také jako časové řady s krátkou pamětí, nestacionární jako řady s dlouhou pamětí. 

Zatímco u řad s krátkou pamětí se vliv šoku z minulého období časem postupně vytrácí, u řad 

s dlouhou pamětí se projevuje neustále. Odlišnosti v charakteru těchto časových řad jsou dány 

zásadními rozdíly v jejich generujících procesech. Stacionarita vysvětlujících proměnných je 

velmi důležitým předpokladem konvenční asymptotické teorie pro odhady metodou nejmenších 

čtverců. V opačném případě může vzniknout problém, který je označován jako zdánlivá 

regrese, jíž zdrojem jsou rozdílné stochastické trendy vysvětlované a vysvětlující proměnné. 
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4.2 Specifika a problémy časových řad 

Charakter časově uspořádaných dat v sobě a priori zahrnuje i některé specifické 

problémy uvedené v následujícím seznamu. 

 Problematika vhodné frekvence měření – pokud jsou časové okamžiky voleny příliš 

řídce, může dojít k situaci, kdy pozorovateli unikají významné informace. Naopak příliš 

častá měření komplikují získávání dat a mohou ovlivnit i přesnost a stabilitu získaných 

údajů. 

 Nestejná perioda nebo nepravidelnost měření. 

 Problémy s kalendářem – rozdílné délky jednotlivých měsíců, odlišné počty 

pracovních dnů v měsíci, státní svátky a podobně. Při přepočtech na standardizované 

jednotky se proto využívají různé korekce údajů. 

 Změna podmínek během času (vliv inflace, společenských přeměn, počasí, změna 

metodiky měření…) – volba velmi dlouhé délky časových řad tak může mít u starších 

údajů jiné charakteristiky, které pro nová data již neplatí. 

 Potřeba dostatečně dlouhých časových řad. 

Mezi metody, vhodné pro plánování výroby a personální plánování, patří tyto 

kvantitativní metody časových řad: 

 dekompozice, 

 vážené průměry, 

 klouzavé průměry (Vincúr, Zajac, 2007). 

4.3 Dekompozice časových řad 

Klasická analýza ekonomických časových řad vychází z předpokladu, že časovou řadu 

𝑦𝑡 pro 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 lze rozložit na čtyři složky: trendovou, cyklickou, sezónní 

a nesystematickou. 

 Trendová složka (𝑇𝑡) vyjadřuje dlouhodobou tendenci vývoje zkoumaného jevu. Je 

výsledkem faktorů, které dlouhodobě působí stejným směrem např. technologie výroby, 

demografické podmínky, podmínky na trhu apod. 

 Cyklická složka (𝐶𝑡) vyjadřuje kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje (této složky je využíváno spíše v makroekonomických úvahách). 
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 Sezónní složka (𝑆𝑡) vyjadřuje pravidelné kolísání okolo trendu a opakuje se (na rozdíl 

od cyklické složky) pravidelně ve stejných obdobích a vzniká v důsledku střídání 

ročních období nebo vlivem různých institucionalizovaných zvyků, jako jsou např. 

svátky, dovolené apod. 

 Nesystematická složka (𝜀𝑡) vyjadřuje nahodilé a jiné nesystematické výkyvy, ale 

rovněž chyby měření apod. 

Dekompozice časových řad může být buď aditivní, nebo multiplikativní. 

4.3.1 Aditivní dekompozice 

V tomto případě dekompozice se hodnoty časové řady dají určit jako součet hodnot 

jednotlivých složek, podle vzorce 4.1. 

 𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡 +  𝜀𝑡 (4.1) 

Po aditivní dekompozici jsou jednotlivé složky vyjádřeny ve stejných měrných 

jednotkách jako u původní časové řady. Aditivní dekompozice se používá v případě, že 

variabilita hodnot časové řady je přibližně konstantní. 

4.3.2 Multiplikativní dekompozice 

V tomto případě dekompozice se hodnoty časové řady dají určit jako součin hodnot 

jednotlivých složek, tj. aplikací vzorce 4.2. 

 𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑡 ∙  𝜀𝑡 (4.2) 

V případě multiplikativního modelu je uvažována ve své skutečně napozorované 

hodnotě pouze trendová složka a je tedy měřena v jednotkách řady. Ostatní složky se většinou 

uvádějí v relativních hodnotách vůči trendu a jsou bezrozměrné. 

4.4 Identifikace a popis sezónní složky 

Výhodou sezónních vlivů je ten fakt, že je lze velmi dobře predikovat. Tím lze podstatně 

rozšířit znalosti o zákonitostech chování určitého ekonomického jevu a přispět ke konstrukci 
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dokonalejších předpovědí v uvažované časové řadě. Po aplikování extrapolace ji lze nakonec 

opět do časových řad navrátit. 

Po odstranění této složky lze také z grafu lépe vysledovat dlouhodobé tendence (čehož 

lze dosáhnout například aplikací metody klouzavých průměrů s délkou periody sezónního 

faktoru). Podle situace, zda sezónní výkyvy jsou přímo úměrné složce trendové, nebo na ni 

nezávislé, lze modely dělit na dva typy – s konstantní a proporcionální sezónností. 

4.4.1 Model konstantní sezónnosti 

První model lze požít v případě, že se každý rok v j-té sezóně opakují sezónní výkyvy 

𝛽𝑗 a ty se mezi léty neliší. Toho se užívá u aditivního modelu 𝑦𝑖𝑗 = 𝑇𝑖𝑗 + 𝑆𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗, kde 

 𝑖 označuje pořadí roku, 

 𝑗 označuje dílčí období v rámci roku (sezónu), 

 𝑦𝑖𝑗 označuje reálnou (naměřenou) hodnotu ukazatele v roce i a sezóně j, 

Předpokladem je 𝑆𝑖𝑗 = 𝛽𝑗 pro j-tou sezónu v letech 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, kde 𝛽𝑗 jsou neznámé 

sezonní parametry, přičemž součet sezónních rozdílů v rámci roku musí být roven 0, což 

znamená, že v rámci roku se sezónní výkyvy kompenzují. Platí tedy vztah 4.3 pro všechny roky 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑚. 

 ∑ 𝑆𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1 = ∑ 𝛽𝑗 = 0𝑟

𝑗=1  (4.3) 

Dále lze model konstantní sezónnosti rozdělit na tři typy podle chování trendu. 

4.4.1.1 Model konstantní sezónnosti se schodovitým trendem 

Trendová složka nabývá ve všech dílčích obdobích 𝑗 = 1, 2, … , 𝑟 daného roku 𝑖 hodnoty 

𝛼𝑖, takže posloupnost těchto hodnot v letech 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 představuje tzv. schodovitý trend 

a platí pro vztah 4.4 pro 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑟 s 𝑚 + 𝑟 odhadovanými parametry 

(𝛼𝑖 , 𝛽𝑗). 

 𝑦𝑖𝑗 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  (4.4) 
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4.4.1.2 Model konstantní sezónnosti s lineárním trendem 

Model konstantní sezónnosti s lineárním trendem používá pro základ lineární funkcí ze 

vzorce 4.5 pro 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑟 s 𝑟 + 2 odhadovanými parametry (𝛼0,  𝛼1, 𝛽𝑗). 

 𝑦𝑖𝑗 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑡𝑖𝑗 − 𝑡̅) + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  (4.5) 

4.4.1.3 Model konstantní sezónnosti s ročním lineárním trendem 

Dosažená úroveň v letech 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 roste lineárně, v dílčích obdobích, myšleno 

uvnitř let, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑟, zůstává konstantní, platí zde tedy vztah 4.6 pro 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, 𝑗 =

1, 2, … , 𝑟 s 𝑟 + 2dhadovanými parametry (𝛼0,  𝛼1, 𝛽𝑗). 

 𝑦𝑖𝑗 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑖𝑖𝑗 − 𝑖)̅ + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  (4.6) 

4.4.2 Model proporcionální sezónnosti 

Tento model je využíván v případě, že sezónní výkyvy se mění v závislosti na složce 

trendové (existuje přímá úměra mezi trendem a velikosti sezónní složky), čehož se užívá 

v modelu multiplikativním. Velikost sezónní složky se vypočte pomocí vzorce 4.7, pro j-tou 

sezónu v letech 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 a 𝑗 = 1, 2, … , 𝑟, kde 𝛾𝑗 jsou sezónní parametry. 

 𝑆𝑖𝑗 = 𝛾𝑗𝑇𝑖𝑗  (4.7) 

Předpokladem je 𝑌𝑖𝑗 = 𝑇𝑖𝑗 + 𝑆𝑖𝑗, tzn. 𝑌𝑖𝑗 = (1 + 𝛾𝑗) 𝑇𝑖𝑗  (1 + 𝛾𝑗) =
𝑌𝑖𝑗

𝑇𝑖𝑗
 (tento poměr 

je nazýván sezónní index). 

 Jestliže v j-té sezóně 𝛾𝑗 > 0, pak to znamená sezónní vzestup. 

 Jestliže v j-té sezóně 𝛾𝑗 < 0, pak to znamená sezónní pokles. 

 Jestliže v j-té sezóně 𝛾𝑗 = 0, pak to znamená, že v dané sezóně nepůsobí sezónní vlivy. 

Odhady sezónních indexů (1 + 𝑐𝑗) lze získat po vytvoření odhadu trendu (může jít 

o libovolnou trendovou funkci) na základě vzorce 4.8. 

 (1 + 𝑐𝑗) =
∑ 𝑦𝑖𝑗

(0)∙𝑇𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

∑ 𝑇𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 (4.8) 
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Posledním krokem při stanovení indexů je tzv. normování (přenásobení podílem počtu 

sezón a součtu odhadnutých sezónních indexů, tak aby součet sezónních indexů byl roven počtu 

sezón). 

4.5 Adaptivní techniky analýzy trendu 

Klasická analýza časových řad předpokládá, že trendová funkce má v čase konstantní 

parametry. Její alternativou jsou adaptivní techniky klouzavých průměrů a mnoho způsobů 

exponenciálního vyrovnání, které nepředpokládají stabilitu trendové funkce a jejich parametrů 

v čase. 

4.5.1 Klouzavé průměry 

Jednou z nejjednodušších metod vyhlazení časových řad je metoda klouzavých 

průměrů, kterými se původní řada nahradí. Čím delší pohyblivá část je volena, tím bude 

výsledná časová řada hladší. Jestliže je cílem z časové řady odstranit sezónní vliv, tak se volba 

klouzavé části zpravidla udává v závislosti na délce sezónního období – v případě denních dat 

pět nebo sedm dní, v případě měsíčních pak dvanáct apod. (Upton, Cook, 1997). 

Při výpočtu prostých klouzavých průměrů se postupuje tak, že pokud je volba klouzavé 

části liché číslo, hodnoty vyhlazené časové řady o délce 2𝑝 + 1 lze získat jako obyčejné 

aritmetické průměry dané délky, jak je zapsáno v rovnici 4.9). 

 𝑦�̅� =
1

2𝑝+1
∑ 𝑦𝑡+𝑖 =𝑝

𝑖=−𝑝

𝑦𝑡−𝑝+𝑦𝑡−𝑝+1+⋯+𝑦𝑡+𝑝−1+𝑦𝑡+𝑝

2𝑝+1
 pro 𝑡 = 𝑝 + 1, … , 𝑛 − 𝑝 (4.9) 

Při méně časté volbě sudé délky klouzavých průměrů (délka je rovná 2𝑝) se využívá 

tzv. centrovaných klouzavých průměrů. K tomu, aby vyrovnaná hodnota odpovídala danému 

období, se ovšem potřebuje lichý počet členů. Ten lze získat tak, že první člen klouzavého 

průměru je nahrazen průměrem první a poslední hodnoty dané periody, jak je zapsáno v rovnici 

4.10). 

 𝑦�̅� =

𝑦𝑡−𝑝+𝑦𝑡+𝑝

2
+𝑦𝑡−𝑝+1+⋯+𝑦𝑡+𝑝−1

2𝑝
 pro 𝑡 = 𝑝 + 1, … , 𝑛 − 𝑝 (4.10) 

Nevýhodou metody klouzavých průměru je, že prvních a posledních 𝑝 hodnot zůstává 

nevyrovnáno. 
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Pokročilejší aplikací této metody jsou klouzavé průměry vážené, kdy při výpočtu jsou 

jednotlivým hodnotám v rámci klouzavého intervalu přisuzovány různé váhy. Ty se zpravidla 

volí tak, aby byly symetrické, měly nejvyšší hodnotu u středu intervalu a jejich součet byl roven 

jedné. Dalším možným rozšířením metody pak je aplikace vyhlazovacího algoritmu několikrát 

po sobě (jsou tak počítány klouzavé průměry z už v předcházejícím kroku vypočtených 

klouzavých průměrů). 

4.5.2 Exponenciální vyrovnání 

Při této metodě je vyrovnání hodnoty v časovém bodě t založeno na všech dostupných 

minulých hodnotách. Největší roli sehrává pozorování v současném okamžiku, menší roli 

sehrává pozorování minulé (má menší váhu) a směrem do minulosti vliv na hodnotu 

v bodě t postupně ještě dále slábne. 

Klíčovou roli zde sehrává volba vyrovnávací konstanty 𝛼. Pokud je hodnota 𝛼 blízká 

jedné, bude vliv minulých pozorování slábnout pouze pozvolna, naproti tomu, pokud bude 

zvolená 𝛼 velmi nízká (blížit se k nule), bude mít rozhodující vliv právě poslední pozorování. 

Podle stupně polynomu užitého k vyrovnávání rozlišujeme: 

 jednoduché exponenciální vyrovnávání, 

 dvojité exponenciální vyrovnávání, 

 trojité exponenciální vyrovnávání. 

Exponenciální vyrovnání se vlivem publikací od Browna začalo využívat jako 

jednoduchá technika krátkodobého předpovídání s horizontem ℎ = 1 období dopředu. 

Kromě Brownova způsobu, pro který je charakteristická jedna vyrovnávací konstanta, 

existuje rovněž Holtova (obsahující dvě vyrovnávací konstanty, vhodné především pro řady 

s výrazným trendem a bez přítomnosti sezónní složky) a Winterova metodika exponenciálního 

vyrovnání (se třemi vyrovnávacími konstantami, modelující jak trend, tak sezónní složku). 

4.5.2.1 Jednoduché exponenciální vyrovnávání 

Pro tento typ exponenciálního vyrovnání se očekává, že časová řada 𝑦𝑡 je generována 

stacionárním procesem s modelem ve tvaru lineárního vztahu jako je 4.11. 
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 𝑦𝑡 =  𝛽0 + 𝑎𝑡 (4.11) 

 𝛽0 označuje střední hodnotu procesu, 

 𝑎𝑡 jsou pro každé 𝑡 náhodné veličiny s vlastnostmi bílého šumu. 

 �̂�𝑡 = (1 − 𝛼)𝑦𝑡 + 𝛼�̂�𝑡−1 (4.12) 

Počáteční hodnotu �̂�0, která bude pro rekurentní výpočet výchozí, se vypočte jako 

průměr několika prvních pozorování. Předpověď hodnoty 𝑦𝑡+𝜏, konstruovaná v čase 𝑡, značená 

�̂�𝑡+𝜏(𝑡), pro 𝜏 > 0, lze určit podle vztahu 4.13. 

 �̂�𝑡+𝜏(𝑡) = �̂�𝑡 (4.13) 

Volba konstanty 𝛼 je možná provést dvěma různými způsoby. Buď je volena 𝛼 kde 𝑀 

je nejvhodnější délka jednoduchého klouzavého průměru (viz. 4.14), nebo lze optimální 

hodnotu 𝛼 určit simulačně (postupným testováním různých hodnot 𝛼 a výběrem takové, pro 

kterou je její čtvercová chyba nejnižší). V praxi bylo zjištěno, že je vhodné volit 0,7 < 𝛼 < 1. 

 𝛼 =
𝑀−1

𝑀+1
 (4.14) 

Chybou předpovědi je rozdíl skutečné a předpovídané hodnoty v čase 𝑡, což je vyjádřeno 

vztahem 4.15. 

 �̂�𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡−1 (4.15) 

4.5.2.2 Dvojité exponenciální vyrovnávání 

Brownovo dvojité exponenciální vyrovnání s vyrovnávací konstantou 𝛼 je využíváno 

pro predikci časové řady 𝑦𝑡 bez sezónní složky, jejiž vývoj lze rozložit na lokální trendy 

vyjádřené modelem 4.16. 

 𝑦𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝑎𝑡 (4.16) 

Postup probíhá tak, že nejprve se vypočte jednoduchá a dvojitá vyrovnávací statistika, 

které lze definovat vztahy 4.17 a 4.18. 

 𝑆𝑡 = (1 − 𝛼)𝑦𝑡 + 𝛼𝑆𝑡−1 (4.17) 
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 𝑆𝑡
[2]

= (1 − 𝛼)𝑆𝑡 + 𝛼𝑆𝑡−1
[2]

 (4.18) 

Odhady parametrů pro predikci pak lze určit pomocí formulí 4.19 a 4.20: 

 𝑏0(𝑡) = 2𝑆𝑡 − 𝑆𝑡
[2]

 (4.19) 

  𝑏1(𝑡) =
1−𝛼

𝛼
(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡

[2]
) (4.20) 

Předpověď hodnoty 𝑦𝑡+𝜏, konstruovanou v čase 𝑡, značenou �̂�𝑡+𝜏(𝑡), lze určit podle 

vztahu 4.21. 

 �̂�𝑡+𝜏(𝑡) = 𝑏0(𝑡) + 𝑏1(𝑡)𝜏 = (2 +
(1−𝛼)𝜏

𝛼
) 𝑆𝑡 − (1 +

(1−𝛼)𝜏

𝛼
) 𝑆𝑡

[2]
 (4.21) 

Konstantu 𝛼 lze opět získat opět buď simulačně nebo podle vztahu 4.22, kde 𝑀 je 

nejvhodnější délka jednoduchého klouzavého průměru. 

 𝛼 = √
𝑀−1

𝑀+1
 (4.22) 

4.5.2.3 Trojité exponenciální vyrovnávání 

Předpokladem trojitého exponenciálního vyrovnávání je, že trend lze v krátkých úsecích 

vyrovnat parabolou. Postup odhadu parametrů probíhá analogicky jako u předchozích případů. 

 𝑦𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡2 + 𝑎𝑡 (4.23) 

4.6 Kvalita predikce 

Jestliže je možno predikovat časovou řadu vícero způsoby, je vhodné vybrat ten 

nejefektivnější. Takový model by měl poskytovat nejnižší velikost chyb už v období analýzy 

časové řady, tedy v období známých hodnot 𝑦𝑡 pro 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇. O tom, jak velké chyby se 

model dopouští, pojednávají následující charakteristiky. 

Průměrná chyba (ME) – nejjednodušší způsob vykazující míru zkreslení. Jestliže jsou 

chyby nulové, prognóza je bezchybná. Pokud je 𝑀𝐸 > 0, model systematicky podhodnocuje 

skutečnost, jestliže 𝑀𝐸 < 0, model systematicky skutečnost nadhodnocuje. 
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 𝑀𝐸 =
1

𝑇
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)𝑇

𝑡=1 =
1

𝑇
∑ �̂�𝑡

𝑇
𝑡=1  (4.24) 

Průměrná absolutní chyba (MAE) – průměrná absolutní chyba vyjadřuje průměrnou 

odchylku skutečných hodnot od prognózovaných v měrných jednotkách ukazatele časové řady. 

 𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑇
∑ |𝑦𝑡 − �̂�𝑡|𝑇

𝑡=1 =
1

𝑇
∑ |�̂�𝑡|𝑇

𝑡=1  (4.25) 

Průměrná čtvercová chyba (MSE) – pro porovnávání prognostických technik se užívá 

průměrné čtvercové chyby. Za vhodnější techniku se považuje ta s nejnižší hodnotou 𝑀𝑆𝐸. 

 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑇
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)2𝑇

𝑡=1 =
1

𝑇
∑ �̂�𝑡

2𝑇
𝑡=1  (4.26) 

Průměrná procentuální chyba (MPE) – podobně jako průměrná chyba (𝑀𝐸) vykazuje 

míru zkreslení. 

 𝑀𝑃𝐸 =
1

𝑇
∑

(𝑦𝑡−�̂�𝑡)

𝑦𝑡

𝑇
𝑡=1 ∙ 100 % =

1

𝑇
∑

�̂�𝑡

𝑦𝑡

𝑇
𝑡=1 ∙ 100 % (4.27) 

Průměrná absolutní procentuální chyba (MAPE) – vyjadřuje chybu prognóz 

v procentech, což je přínosné při porovnávání časových řad s různými charakteristikami, ale 

nevýhodné ve chvíli, kdy časová řada pracuje s nízkými hodnotami (dělení nízkými čísly, popř. 

nulou způsobuje extrémní chyby). Pro tento nedostatek není vhodným ukazatelem pro výběr 

prognostické techniky (Vincúr, Zajac, 2007). 

 𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑇
∑

|𝑦𝑡−�̂�𝑡|

𝑦𝑡

𝑇
𝑡=1 ∙ 100 % =

1

𝑇
∑

|�̂�𝑡|

𝑦𝑡

𝑇
𝑡=1 ∙ 100 % (4.28) 

4.7 Metodika optimalizace 

První činností při vytváření optimalizace bývá zpravidla formulace modelu popisující 

řešený problém. Modely se vyskytují i v každodenním životě. Modelem Země nazýváme 

glóbus, někteří lidé sbírají modely letadel, ve vědě je používán model atomu atp. Model 

představuje abstrakci (zjednodušení) daného problému. Je neocenitelný při zobrazení 

vzájemných vazeb a usnadnění analýzy, ověření správnosti doposud známých faktů, provádění 

předpovědí a umožnění verifikace předpovědí. 
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4.7.1 Matematické modelování 

Matematické modely jsou rovněž idealizované reprezentace, ale jsou vyjádřeny pomocí 

matematických symbolů a výrazů. Příkladem mohou být známé zákony fyziky jako je 

kupříkladu 𝐸 = 𝑚𝑐2. Rovněž ekonomické úlohy si lze představit jako podobnou soustavu 

rovnic a souvisejících matematických výrazů, které popisují jejich podstatu. 

𝑁 souvisejících rozhodnutí, které mají být provedeny je zde nahrazeno proměnnými 

(označovanými jako 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), jejichž příslušné hodnoty mají být stanoveny. Měřítko 

výkonnosti (představující např. zisk) je pak vyjádřeno jako matematická funkce tvořená z těchto 

proměnných (např. 𝑃 = 3𝑥1 + 2𝑥2 + ⋯ + 5𝑥𝑛). Tato funkce se nazývá účelová funkce. 

Jakékoli omezení hodnot, které mohou být přiřazeny k těmto proměnným a jsou vyjádřeny 

matematicky, obvykle prostřednictvím nerovností nebo rovnic (např. 𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 10), 

nazýváme omezující podmínky. Specifickým typem jsou podmínky nezápornosti (např. není 

možno vyrobit záporný počet produktů). 

Přípustné řešení je takové řešení, které vyhovuje všem podmínkám úlohy, tedy všem 

omezením a podmínkám nezápornosti. Optimální řešení navíc dosahuje nejlepší hodnoty 

účelové funkce (Hillier, Lieberman, 2010). 

Obecným tvarem úlohy matematického programování je úloha maximalizace (resp. 

minimalizace) funkce s podmínkou, že nezávisle proměnné této funkce musí splňovat soustavu 

definovaných omezení. 

Zvláštním typem úloh matematického programování pak může být programování 

celočíselné, které navíc přidává podmínku, že veškeré proměnné mohou nabývat pouze 

celočíselných hodnot. Toto omezení většinou vyplývá z ekonomické podstaty veličin, které jsou 

modelovány. Jde například o úlohy, ve kterých proměnné představují počty kusů výrobků nebo 

dílů, u kterých nelze připustit neceločíselné hodnoty. Řešení celočíselných úloh je podstatně 

náročnější než u úloh v oboru reálných čísel (Hillier, Lieberman, 2010). 
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5 Optimalizace využití budoucích lidských zdrojů 

Z hlediska času, při kterém mají být požadavky plněny, lze procesy rozdělit na podobné 

typy. Toto rozdělení se stane určující pro uspořádání kapitoly a závěrem budou shrnuty 

výsledky. 

Základní typy procesů jsou tři. 

 S limitem 24 hodin – u takových procesů není významný čas přijetí a lze tedy určit 

množství zaměstnanců pro celý den konstantní, patří zde většina procesů, jako například 

podání, mobilita a rovněž také program nadstandartního bankovnictví, jelikož zde tvoří 

urgentní požadavky, které mají časový limit nižší než 24 hodin, pouze zlomek 

celkového množství – např. u tohoto procesu se jedná o pouhá 3 % – takže prakticky 

není možné, že by mohlo dojít k jejich nahromadění v jediném konkrétním čase, kvůli 

čemuž by šestihodinový časový limit nemohl být dodržen. 

 S limitem v rámci hodin a navíc možností urgentních požadavků, které tento limit 

mají odlišný – jedná se o veškeré VIP procesy, u nichž lze požadavek odložit pouze po 

omezenou a navíc nekonstantní dobu. 

 Okamžikové – výjimečným způsobem je definován proces Helpdesk, pro který platí, 

že požadavek (přijetí hovoru) musí být zpracován ihned po jeho zaznamenání (resp. ve 

velmi krátkém časovém limitu). 

5.1 Predikce denních a VIP procesů s požadavky v rámci hodin po dnech 

První část praktické části se zabývá dlouhodobým vývojem. U VIP procesů s limitem 

v rámci hodin je následně v kapitole 5.2 sledován a optimalizován rovněž vývoj v rámci 

hodinových úseků. VIP procesy s extrémně nízkým počtem požadavků pro predikci zahrnuty 

nebyly (proces Financování apod.), jelikož jejich náročnost na zdroje je minimální (zlomek 

jediného člověkodne). 

5.1.1 Získání a definice dat použitých pro predikci 

Prvním krokem pro vytváření předpovědí je získání věrohodných dat. Ta byla 

exportována z bankovních systémů do několika sešitů Microsoft Excel, kvůli svému objemu 

často pouze po měsících. 
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Pro jejich agregaci je možno vytvořit odkazy (link) na tyto sešity v Microsoft Accessu 

a měsíční data pomocí příkazu „UNION“ sloučit dohromady. Také formát dat je u každého 

procesu zcela jiný. Největší rozdíly lze najít u časových údajů, jelikož některé odpovídají 

americkému formátu, jiné zase obsahují i čas. Časová proměnná proto byla sjednocena na 

datum v evropském formátu. 

Pomocí SQL jazyka jsou následně transformována do dvourozměrné tabulky, kde je 

uveden: 

 proces (ve sloupcích), 

 datum (v řádcích), 

 počet požadavků pro daný proces a den (v případě procesů Multidoprodej, 

Multidoprodej Facelift, Nadstandartní bankovnictví a VIP jsou sčítány služby). 

Dalšími informacemi jsou data ohledně na požadavcích stráveného času, který je ale 

měřen pouze celodenně. Data zde získána byla rovněž transformována do dvourozměrné 

tabulky. 

5.1.2 Definice času a kalendáře 

Úvodním krokem pro vytvoření časové řady bývá definování časové proměnné. Počátek 

a konec časové řady je definován vstupními daty. 

Data během svátků je možno buď doplnit interpolací pomocí průměrování nejbližších 

hodnot (což by bylo vhodné v případě využití pětidenních klouzavých průměrů), nebo úplně 

eliminovat. Pro tento případ Microsoft Excel nabízí funkci „WORKDAY“, která je součástí 

analytických nástrojů. V případě, že tato funkce není k dispozici a vrací chybovou hodnotu, je 

nutno si jej aktivovat v nabídce nástroje – doplňky – analytické nástroje. 

Nevýhodou této funkce ovšem je při využití delšího seznamu svátků nadměrná zátěž na 

systém (výrazně delší doba přepočítávání souboru), proto je vhodné definovat svátky pouze pro 

aktuální období a později nepotřebné přepisovat novými. 

Pro účely predikce je rovněž výhodné definovat řadu relativního času, pro který platí, 

že poslednímu dni, pro který existují naměřená data, je přiřazena hodnota 0 (jedná se o čas 𝑡), 
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směrem do minulosti tento čas klesá (𝑡 − 1, 𝑡 − 2, … , 𝑡 − 𝑛 + 1) a v období předpovědi 

přechází do kladných hodnot (𝑡 + 1, 𝑡 + 2, …). 

5.1.3 Analýza vstupních dat 

Z hlediska členění časových řad, jak bylo popsáno v kapitole 4.1, se jedná o intervalové 

řady krátkodobého charakteru (byla použita data za poslední čtyři měsíce – od začátku prosince 

roku 2012 do konce března 2013). Vzorek neobsahuje žádné chybějící hodnoty (svátky 

a víkendy byly z dat vyloučeny). 

Procesy vykazují žádný nebo pouze slabý trend, avšak některé procesy mohou mít svůj 

krátkodobý lokální trend způsobený např. marketingovými akcemi. Stacionarita je zde 

částečná. 

U procesů Klient a výpisy a Běžný účet se objevují extrémní hodnoty. Díky 

krátkodobému šoku během konce února se extrém objevuje rovněž u procesu Mobilita příchozí. 

Pro určení, které hodnoty patří mezi extrémní, je využito boxplotů. Základem grafů je obdélník, 

jehož hrany tvoří a horní a dolní kvartil (uvnitř se nalézá 50 % dat rozdělených mediánem). 

Z něj vedou úsečky (tzv. vousy – whiskers), které mohou dosahovat k hranici 𝑥𝐷 (5.1) resp. 𝑥𝐻 

(5.2). 

 𝑥𝐷 = 𝑄0,25 − 1,5 ∙ (𝑄0,75 − 𝑄0,25) (5.1) 

 𝑥𝐻 = 𝑄0,75 + 1,5 ∙ (𝑄0,75 − 𝑄0,25) (5.2) 

Hodnoty mimo tuto oblast, patří mezi odlehlá pozorování (standardně bývají označena 

kroužkem). Ještě dále, za vzdáleností 𝑒𝐷 (5.3) resp. 𝑒𝐻 (5.4), lze najít extrémní pozorování, 

která bývají označena hvězdičkou. Ta jsou vhodné nahradit. 

 𝑒𝐷 = 𝑄0,25 − 3 ∙ (𝑄0,75 − 𝑄0,25) (5.3) 

 𝑒𝐻 = 𝑄0,75 + 3 ∙ (𝑄0,75 − 𝑄0,25) (5.4) 

U některých procesů je patrná silná sezónní závislost v průběhu měsíce (velmi zřetelná 

je v procesu Podání, kdy na začátku měsíce bývá pravidelně množství požadavků více než 

dvojnásobné). 
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Variabilita mnoha procesů je velmi vysoká, zvláště u procesu Klient a výpisy a Mobilita 

odchozí. Ta znamená značný stochastický charakter časových řad a tím pádem vyšší nároky na 

množství zaškolených zaměstnanců, kteří by mohli být při nedostatku kapacit do procesů 

zapojení. Nízká variabilita, a tedy očekávání poměrně přesné předpovědi, je např. (po 

odstranění sezónní složky) u procesu Podání. 

Grafy vývoje množství požadavků jsou pro jejich velikost umístěny v přílohách. 

5.1.4 Výpočet aktuálních charakteristik 

Mezi základní údaje významné pro výpočet optimálního množství zaměstnanců při 

zajištění určené hranice dostupnosti procesu patří zejména následující údaje: 

 aktuální množství požadavků, 

 aktuální doba zpracování jednoho požadavku jedním zaměstnancem. 

Jedním ze základních problémů ovšem je, že v čase se doba zpracování požadavků či 

jejich počet může vyvíjet – služba se dostane do některé z marketingových akcí, přestane o ni 

být zájem, bude postupně nahrazovaná jinou apod., stejně jako doba zpracování se může 

pomalu snižovat se vzrůstajícími zkušenostmi zaměstnanců či zvyšovat např. při implementaci 

nových postupů či nového informačního systému. 

Pro zahrnutí změn je proto využito vážených charakteristik. Vážený průměr je 

definován dle vzorce 5.5. 

 �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 (5.5) 

kde 𝑥𝑖 označuje proměnnou, jejíž vážený průměr má být počítán a 𝑛𝑖 přiřazenou váhu. 

Pomocí Microsoft Excelu lze výsledek čitatele vypočítat funkcí „SOUČIN.SKALÁRNÍ“ 

s dvěma parametry označujícími rozsah buněk 𝑥𝑖:𝑥𝑘 a 𝑛𝑖:𝑛𝑘. Jmenovatele pak jako sumu vah 

𝑛𝑖:𝑛𝑘. 

 Množství aktuálně zpracovaných požadavků zpracovaných zaměstnancem za den lze 

nejpřesněji vyjádřit jako podíl váženého průměru množství požadavků a váženého průměru 

doby zpracování (ve člověkodnech) za celou časovou řadu (doba zpracování požadavku, ač ze 

stejného procesu, netrvá vždy konstantní dobu, ale je závislá na tom, z kolika činností je složen 
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a v případě sezónně slabších dní by tento poměr byl počítán jen z malého vzorku). Tento krok 

je kvůli závislosti mezi množstvím a dobou zpracování požadavků nutno provést ještě před 

sezónním očišťováním. 

V případě vážených charakteristik je nezbytným krokem stanovení vah. Změna vah by 

měla probíhat spojitě a pro nejnovější pozorování (čas 𝑡) by měla být nejvyšší. Pro zachování 

parity s predikcí pomocí exponenciálního vyrovnání, jsou počítány jako 𝛼−𝑡, kde 𝑡 označuje 

relativní čas, pro 𝑡 <= 0. Pokles hodnot vah pro různé konstanty 𝛼 zobrazuje graf 5.1. 

Celkovou sumu vah, pro 𝑡 → −∞ lze stanovit podle vztahu 1/(1 − 𝛼), pro 𝛼 = 0,8 je 

tato suma rovná 5, takže nejnovější pozorování má na vážený průměr vliv z 20 %. Při volbě 

nízké hodnoty 𝛼 by byla aktuální hodnota počítána pouze z posledních několika pozorování. 

Jelikož pro kapacitní model je počítáno s denními daty a změny v procesech po většinu období 

neprobíhají ze dne na den, je ideální pro vyšší stabilitu volit 𝛼 blíže 1. 

 

Graf 5.1 Exponenciálně klesající hodnoty vah při různé konstantě 𝛼 

5.1.5 Očištění časových řad od sezónních vlivů 

Jelikož neexistuje (kromě z centrály připravovaných a hlášených kampaní) žádná 

vysvětlující proměnná, jíž následkem by se významně měnilo množství registrovaných 

požadavků (mezi proměnnými by existovala statisticky významná kovariance), jediným 

determinovatelným vlivem jsou pravidelné výkyvy v průběhu roku, měsíce a týdne (např. 

v pátek bývá u mnoha procesů požadavků méně než v průběhu týdne). 

Pro zajištění významnosti jednotlivých koeficientů je nutno mít k dispozici alespoň 

čtyřnásobek dat, než je délka jedné periody. Např. v případě zkoumání měsíční sezónnosti by 
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bylo potřeba analyzovat 4 ∙  12 = 48 měsíců dat. Toto množství ovšem není prakticky 

dohledatelné a navíc během čtyř let se služby se jejich využívání a metodika měření změnily 

ve většině případů v takové míře, že by se jejich užitečnost stala pochybná. Navíc doba 

zpracování přibližně tisíce údajů za každý proces by rovněž nemusela být únosná. 

Jako užitečné sezónní vlivy lze tedy určit: 

 den v týdnu, 

 část měsíce. 

Pro určení dne v týdnu má Microsoft Excel k dispozici funkci „DENTÝDNE“, která 

vrací číslo od 1 do 7 znamenající pořadí dne v týdnu zadaného kalendářního data. 

Některé požadavky jsou závislé rovněž na tom, zda se jedná o začátek, konec či jinou 

specifickou část měsíce. Týden v měsíci, jak bývá uváděn v kalendáři, ovšem není vhodným 

řešením. V případě, že měsíc začíná víkendem, první pracovní den připadá až na druhý 

kalendářní týden. Stejně tak konec měsíce neprobíhá pokaždé ve stejném období – některé 

měsíce, v případě že začínají víkendem, tak mohou zaujímat až šest různých týdnů. Tyto 

okrajové týdny navíc bývají často velmi krátké (takže pro určení indexů by pro ně nebyl 

dostatek dat). Jednou z možností řešení je rozdělit měsíc na stejně dlouhé úseky (např. pětiny, 

které přibližně odpovídají délce týdnů, takže v případě, že měsíc má 30 dní, by jednu „sezónu“ 

tvořilo šest dní). 

Jelikož velikost sezónního vlivu je úměrná trendu, vhodnou metodou se stává model 

proporcionální sezónnosti (v tomto modelu nemůže dojít k situaci, že v případě poklesu zájmu 

o konkrétní službu, dojde k předpovědi záporného množství požadavků). 

Pro aplikaci metodiky je tedy nejprve časová řada, která má být očištěna, proložena 

libovolnou trendovou funkcí (např. lineární pomocí „LINTREND“). Následným krokem je 

výpočet součinu počtu požadavků a trendu 𝑦𝑖𝑗
(0) ∙ 𝑇𝑖𝑗 a druhé mocniny trendu 𝑇𝑖𝑗

2. Pro zjištění 

jednotlivých sezónních indexů (1 + 𝑐𝑗) pro sezónu 𝑗 je využito vzorce 5.6. 

 (1 + cj) =
∑ yij

(0)∙Tij
m
i=1

∑ Tij
2m

i=1

 (5.6) 

Pro součty jen těch prvků, které odpovídají zadanému kritériu, lze využít funkce 

„SUMIF“. Zadanými parametry pak kritérium (zde sezóna 𝑗), dále pole, u něhož bude kritérium 
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vyhledáváno a nakonec pole, z něhož bude počítán součet (v případě čitatele 𝑦𝑖𝑗
(0) ∙ 𝑇𝑖𝑗, 

jmenovatele 𝑇𝑖𝑗
2). Posledním krokem je normování, čímž se zajistí, aby součet sezónních 

indexů byl roven počtu sezón. 

5.1.6 Predikce množství požadavků 

Jak již bylo uvedeno výše, z důvodu neexistence významných vysvětlujících 

proměnných, lze příchod požadavků definovat jako značně stochastický jev a nelze definovat 

vzorcem pomocí analytických modelů. 

Po odstranění sezónních vlivů tvoří časovou řadu množství požadavků složka trendová 

a náhodná. Jelikož cílem této práce je vytvořit model, který nebude sloužit pouze pro 

jednorázovou predikci, jejíž trend by byl již známý, je proto v delším časovém období tento 

předpoklad nereálný (trend může být za několik měsíců zcela jiný než v testovacím období), je 

nutno využít adaptivních technik, kterými jsou metoda klouzavých průměrů nebo 

exponenciálního vyrovnávání. 

Použití metody klouzavých průměrů má svůj význam především při sezónním 

očišťování (z důvodu výkyvů i během měsíce, nejenom uvnitř týdnů a zkrácených týdnů 

z důvodu pracovních svátků by ovšem byl výběr vhodné délky klouzavé části nejednoznačný, 

takže jí využito nebylo). 

Exponenciální vyrovnání bere v úvahu veškerá data s různou intenzitou. Vzorce 

a postup jsou uvedeny v kapitole 4.5.2. 

Neznámou ovšem zůstává zvolená konstanta 𝛼. Jednou z možností je metoda 

minimalizace MSE. V tomto případě k urychlení procesu odhadu hodnoty 𝛼 s minimálním 

součtem druhých mocnin chyb lze v Microsoft Excelu využít nástroje „Řešitel“. Tento postup 

ovšem není kvůli nízké hodnotě takto odhadované 𝛼 (u většiny procesů kolem 0,5) vhodný, což 

je způsobeno zejména vysokou variabilitou mezi jednotlivými dny. 

Alternativní možností je výpočet 𝛼 vzorcem 5.7, kde 𝑀 je nejvhodnější délka 

jednoduchého klouzavého průměru. Jako M je tedy volena hodnota 20, což přibližně odpovídá 

počtu pracovních dní v kalendářním měsíci (po odstranění svátků). 𝛼 pro měsíční cykly je tedy 

přibližně 0,95. 
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 𝛼 = √
𝑀−1

𝑀+1
 (5.7) 

 

Graf 5.2 Predikce množství požadavků pro proces Podání 

5.1.7 Plnění garantované úrovně služeb (SLA) 

Přechozí kapitoly se věnovaly bodovému odhadu množství požadavků v čase. Tento 

odhad (po navrácení sezónní složky) by za podmínek ceteris paribus měl nejlépe odpovídat 

skutečnosti (zda ji mírně podhodnocuje či nadhodnocuje, udává střední chyba). Pro určení, 

kolik zaměstnanců má podnik ráno přiřadit k procesu by proto byl tento počet definován jako 

podíl odhadovaného množství požadavků a aktuálně zpracovaných požadavků zaměstnancem 

za den. 

Skutečné množství požadavků se ovšem od odhadované hodnoty může velmi lišit. 

V závislosti na výši stanovené hranice SLA by měla proto společnost mít k dispozici dostatek 

zaškolených zaměstnanců, kteří by mohli kapacitu v této situaci rozšířit. 

Pro určení hodnot, kolik požadavků může být v jednom dni vytvořeno, je vhodné 

zobecnit situaci pomocí některého ze standardizovaných typů rozdělení. Pro aplikaci bylo 

využito normálního rozdělení, jelikož množství požadavků je počítáno jakožto agregace za celý 

den. 

Příklady náhodných veličin odpovídajících normálnímu rozdělení: 



49 

 náhodné chyby fyzikálních (obecně jakýchkoli) měření, 

 veličiny utvářející se pod vlivem balistických zákonů (výsledky střelby), 

 znaky v biologických populacích podléhající zákonům genetiky, 

 obecně – náhodné veličiny vznikající jako součty či průměry jiných náhodných veličin 

(spojitých ale i diskrétních) s libovolným rozdělením. 

Pro potvrzení, zda náhodná proměnná má předpokládané (teoretické) rozdělení, je 

využito jednovýběrového K-S testu. 

Kritériem tohoto testu je maximální rozdíl mezi výběrovou a distribuční funkcí. 

Vstupem této varianty testu je 𝑘 tříd testovaného výběru a předpokládané teoretické rozdělení, 

rozdělené do stejného počtu tříd. Nad každou třídou testovaného výběru jsou spočítány četnosti 

𝑛1𝑖 a nad každou třídou teoretického rozdělení četnosti 𝑛2𝑖. Následně se zhodnotí rozdíl 

kumulativních četností pro výběr 𝑁1𝑖 = ∑ 𝑛1𝑗
𝑖
𝑗=1  a pro testované rozdělení 𝑁2𝑖 = ∑ 𝑛2𝑗

𝑖
𝑗=1 . 

Hodnoceným kritériem (v tabulce uvedena jako Most Extreme Difference Absolute) je pak 

𝐷1 =
1

𝑛
𝑚𝑎𝑥𝑖|𝑁1𝑖 − 𝑁2𝑖|, kde 𝑛 odpovídá celkovému počtu prvků ve výběru. 

Stanovení hypotéz: 

 𝐻0: distribuční funkce rozdělení náhodného výběru odpovídá teoretické distribuční 

funkci, 

 𝐻1: distribuční funkce rozdělení náhodného výběru neodpovídá teoretické distribuční 

funkci. 

Jako hladina významnosti (𝑆𝑖𝑔𝑘𝑟𝑖𝑡) je zvolena standardní hodnota 𝛼 = 0,05. Na 5% 

hladině významnosti pro 𝑁 = 81 platí, že 𝐷1𝑚𝑎𝑥
1,36

√81
= 0,151̅. 

 

Tabulka 5.1 Jednovýběrový K-S test pro denní procesy 
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Pro veškeré KPI procesy s denní periodou platí (jak je uvedeno v tabulce 5.1), že 

𝐷1𝑚𝑎𝑥 > 𝐷1 (𝑆𝑖𝑔𝑣𝑦𝑝 > 𝑆𝑖𝑔𝑘𝑟𝑖𝑡), z čehož vyplývá, že 𝐻1 se na 5% hladině významnosti zamítá 

a distribuční funkce rozdělení náhodných výběrů odpovídají teoretické distribuční funkci 

normálního rozdělení. 

Základními parametry normálního rozdělení jsou střední hodnota a směrodatná 

odchylka. Jelikož není znám celý soubor pozorování, ale pouze určitý výběr pozorování za 

poslední dobu, je populační směrodatná odchylka nahrazena odchylkou výběrovou (𝑠). To 

ovšem přidá do výpočtu další nejistotu, kterou je třeba uvažovat. Proto místo kritických hodnot 

standardizovaného normálního rozdělení je využito odpovídajících kritických hodnot tzv. 

Studentova 𝑡 rozdělení. K tomu je potřeba znát ještě tzv. počet stupňů volnosti, což je 𝑁 − 1. 

Pro velké výběry (𝑁 > 100) je 𝑡 rozdělení velmi podobné normálnímu. 

Pro výpočet aktuální hodnoty je využito vážené výběrové směrodatné odchylky 

počítané podle vztahu 5.8. 

 𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�∗)2𝑛𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛

𝑛−1
∑ 𝑛𝑖

𝑘
𝑖=1

 (5.8) 

5.1.8 Určení minimálního množství zaškolených zaměstnanců 

Množství požadavků lze definovat jako plochu pod grafem, jehož osu 𝑥 tvoří jednotlivé 

hodnoty kvantilů vybraného rozdělení. Na ose 𝑦 je pak uvedeno relativní množství požadavků. 

Jedná se o poměr mezi odhadem a funkční hodnotou pro vybraný kvantil. Pro medián (bodový 

odhad) je relativní množství požadavků rovno 1. Relativní směrodatná odchylka pak je rovná 

variačnímu koeficientu. 

Jednou z možností je výpočet určitého integrálu. Tento přístup ovšem při výběru 

neprimitivní funkce (kde patří např. distribuční funkce) a bez vhodného softwaru je nutno řešit 

výpočtem funkčních hodnot pro jednotlivé kvantily. 

Následným krokem je hledání takového 𝑦, pro něž platí rovnice 5.9, kde 𝑝𝑧 označuje 

požadavky zpracované, 𝑝𝑣 veškeré požadavky vytvořené a 𝑄𝑝 jednotlivé kvantily (např. 

percentily). Příklad je uveden v grafu 5.2, kde pro relativní množství požadavků se střední 
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hodnotou 1 a relativní směrodatnou odchylkou s hodnotou 0,48 je pro 90% plnění SLA nutnost 

mít vždy v záloze alespoň 1,22 násobek optimálního množství zaměstnanců. 

 
∑ 𝑝𝑧

1
𝑄𝑝=0

∑ 𝑝𝑣
1
𝑄𝑝=0

≥ 𝑆𝐿𝐴 (5.9) 

 

Graf 5.3 Poměr mezi vytvořenými a zpracovanými požadavky při 90% plnění SLA u procesu 

Mobilita příchozí 

Hledání tohoto 𝑦 je možno vyřešit nástrojem „Hledání řešení“ z nabídky Nástroje – 

Hledání řešení. Ten lze využít všude tam, kde je znám výsledek (v tomto konkrétním případě 

minimální úroveň SLA), ale vstupní parametr má být nalezen. Microsoft Excel zjistí hodnotu 

proměnné pomocí iterace. Přitom se nemusí jednat pouze o jeden vzorec, ale třeba i o sérii na 

sebe navazujících vzorců nebo funkcí. 

5.1.9 Automatizace pomocí Visual Basic for Applications 

Jelikož by ruční využívání nástroje znamenalo při aktualizacích výpočtů pro více 

procesů neustálé změny parametrů, je uživatelsky přívětivé (a také pro eliminaci chyb) tento 

postup zautomatizovat. 

Pro rozšíření nabídky funkcí, vědecké a inženýrské kalkulace a automatizaci často 

užívaných procedur, nabízí Microsoft Excel už od své páté verze programovací jazyk Visual 

Basic for Applications (dále jen VBA). Jedná se o dialekt klasického jazyku Visual Basic, který 

Microsoft využívá ve svých aplikacích, rozšířený navíc o možnost pracovat s listy, buňkami, 

grafy atd. K psaní kódů v tomto jazyku není potřeba žádných externích programů, stačí 
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v nabídce „Nástroje“ vybrat podnabídku „Makro“ a následně „Editor jazyku Visual Basic“ nebo 

jej otevřít klávesovou zkratkou Alt + F11. 

VBA rozlišuje dva typy maker. Prvním jsou Sub procedury, jejichž cílem je 

automatizovat opakované akce, jako například vytvoření sestavy po otevření sešitu, 

formátování dat atp. Tyto procedury lze spouštět z nabídky „Makro“, pomocí klávesových 

zkratek, voláním z dalších procedur, ovládacími prvky (jako jsou např. tlačítka) a mnoha jinými 

způsoby. 

Dalším typ tvoří uživatelem definované funkce, které lze volat stejným způsobem jako 

ty základní. Pro funkce je nutné definovat vstupní a výstupní parametry. Příkladem může být 

funkce pro převod teploty z Fahrenheitovy stupnice (vstup) na stupně Celsia (výstup). Oba typy 

maker mohou využívat větvení, cyklů a dalších prvků programování (Billo, 2007). 

Pro samotný postup automatizace hledání řešení je nejprve vytvořeno makro, které se 

začne provádět po příslušné události. Pro okamžité zpracování lze jako událost zvolit změnu 

v listu (Worksheet_Change). Následně na buňce obsahující vzorec, jehož známé hodnoty má 

být dosaženo, je volána metoda GoalSeek. Pro výpočet je nutno specifikovat dva atributy: 

 Goal – cílová hodnota této buňky (míra SLA). 

 ChangingCell – odkaz na buňku, jejíž hodnota bude měněna (relativní kapacita). 

5.2 Optimalizace VIP procesů s požadavky v rámci hodin 

U VIP procesů je lhůta zpracování určena v hodinách. V případě, že by společnost měla 

k dispozici dostatek zaměstnanců zvládajících tyto procesy s vysokou výkonností a navíc ještě 

k dispozici měla i další procesy, které lze řešit v různou denní dobu bez časového omezení, 

stačilo by určit množství zdrojů úměrně množství očekávaných požadavků. Výsledkem by tak 

byla predikce požadavků po jednotlivých hodinách, kdy v době pracovní špičky by na procesu 

pracovalo vyšší množství zaměstnanců a v době velmi časných ranních hodin a večera by byl 

počet přiřazených pracovníků nižší. Výhodou tohoto přístupu by byla rychlejší reakce na 

požadavky a vyšší spokojenost klientů. Je ovšem jasné, že tento postup při vyšším množství 

procesů nelze aplikovat, jelikož časy špiček mezi procesy se nalézají téměř ve stejných 

hodinách. 
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Každý požadavek má tuto lhůtu navíc různě dlouhou. Například u VIP procesů, ke 

kterým patří Běžný účet, záleží, zda požadavek přijde ráno a může být řešen ihned nebo odložen 

až do 18:00, nebo později, kdy je možnost operovat s tímto požadavkem podstatně kratší. 

Dalším pravidlem, ovlivňujícím dobu, do které má být zpracován, je jeho urgentnost. 

5.2.1 Získání a definice dat použitých pro optimalizaci 

Jako vstupní data pro optimalizaci VIP procesů jsou data agregována po hodinách ve 

stavu „vystaven“. Jednotlivé sloupce značí: 

 název VIP procesu, 

 datum, 

 hodinu, 

 urgenci (hodnota „True“, Microsoft Accessem označována jako -1, označuje urgentní 

požadavky a 0 neurgentní), 

 sumu množství požadavků odpovídající danému datu, hodině a urgenci. 

5.2.2 Formulace modelu pro optimalizaci 

Prvním krokem pro definici modelu je rozdělení požadavků do skupin, pro něž platí 

stejná specifika. V ideálním případě by tedy bylo vhodné vytvořit tabulku s 26 řádky (13 

různých intervalů, tj. 12 pracovních hodin a řádek pro požadavky přijaté mimo pracovní dobu, 

dále rozdělených podle toho, zda se jedná o požadavky urgentní či nikoliv) a s 12 sloupci (délka 

pracovní doby). V takovém případě by bylo potřeba vytvořit matici řešení o 312 proměnných. 

Pro hledání konkrétních hodnot nebo extrémů rovnic lze v Microsoft Excelu využít 

doplňku Řešitel. Ten lze najít v menu „Nástroje“ – „Doplňky“ – „Řešitel“. Jednou z obtíží 

ovšem zůstává omezení na rozsah této matice v tomto programu na pouhých 200 buněk. Vysoké 

množství proměnných rovněž znamená podstatně delší dobu (nebo i nízkou kvalitu) při hledání 

optimálního řešení. Je proto nutností požadavky se shodnými (popř. i podobnými) specifiky 

sdružit do skupin. 

Požadavky nepřicházejí vždy v první minutě dané hodiny a navíc určitou dobu trvá 

jejich import, takže jako možnost jejich řešení je považována až hodina následující. 
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Čas přijetí Možnost řešení běžných 

požadavků 

Možnost řešení urgentních 

požadavků 

7:00 až 7:59 8:00 až 17:59 8:00 až 17:59 

8:00 až 8:59 9:00 až 17:59 9:00 až 17:59 

9:00 až 9:59 10:00 až 17:59 10:00 až 17:59 

10:00 až 10:59 11:00 až 17:59 11:00 až 17:59 

11:00 až 11:59 12:00 až 17:59 12:00 až 17:59 

12:00 až 12:59 13:00 až 17:59 13:00 až 17:59 

13:00 až 13:59 14:00 až 17:59 14:00 až 17:59 

14:00 až 14:59 15:00 až 17:59 15:00 až 17:59 

15:00 až 15:59 16:00 až 18:59 nebo 7:00 až 

17:59 D + 1 

16:00 až 18:59 

16:00 až 16:59 17:00 až 18:59 nebo 7:00 až 

17:59 D + 1 

17:00 až 18:59 

17:00 až 17:59 18:00 až 18:59 nebo 7:00 až 

17:59 D + 1 

18:00 až 18:59 

18:00 až 18:59 7:00 až 17:59 D+1 7:00 až 8:59 D+1 

Po pracovní době 7:00 až 17:59 D+1 7:00 až 8:59 D+1 

Tabulka 5.2 Možnosti plnění požadavků při pracovní době od 7:00 do 19:00 

Jelikož výsledkem má být přidělení množství potřebné pracovní síly k jednotlivým 

pracovním hodinám, je nutno si požadavky nejprve převést na pracovní čas potřebný k jejich 

splnění (člověkohodin). 

Předpokladem pro funkci tohoto modelu (z důvodu, že některé požadavky mohou být 

řešeny i během následujícího dne) je umírněná sezónnost v průběhu týdne. 

5.2.2.1 Použité indexy 

𝑖 označuje skupinu požadavků se stejnými specifiky – řádek tabulky (požadavky se 

stejnou dobou na zpracování danou časem přijetí a urgencí), 𝑖 =  1,2, … , 𝑛. 

𝑗 označuje hodinu, ve které má být požadavek zpracován – sloupec tabulky, 𝑗 =

 7, 8, 9, … , 18. 
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5.2.2.2 Strukturní proměnné 

𝑥𝑖𝑗 = množství přiřazené pracovní síly pro skupinu požadavků 𝑖 a čas zpracování během 

hodiny 𝑗. 

𝑐𝑖𝑗 = omezení, zda může být pracovní síla pro skupinu požadavků 𝑖 a čas zpracování 

hodiny 𝑗 přiřazena. V případě, že nemůže, je tato hodnota 0. Tato podmínka zajišťuje, aby: 

 požadavky nemohly být řešeny dříve, než přišly, 

 požadavky nebyly řešeny mimo pracovní dobu, 

 požadavky nebyly řešeny až po limitu (např. běžné požadavky přijaté do 15:00, musí 

být zpracovány tentýž den do 18:00). 

𝑝𝑖 = množství potřebné pracovní síly pro skupinu požadavků 𝑖. 

5.2.2.3 Účelová funkce 

Hlavním cílem optimalizace má být co nejvyšší rozprostření potřebných pracovních sil 

během možných časů tak, aby bylo potřeba mít zaškoleno co nejnižší množství zaměstnanců, 

což lze zabezpečit tím, že cena každého dalšího zaměstnance bude vyšší než u předchozího (má 

to také svůj ekonomický význam, jelikož nejprve je využito zaměstnanců, kteří proces zvládají 

nejrychleji a až později těch, kteří se k němu dostanou pouze zřídka a nemají tedy tak vysoké 

zkušenosti). K tomu je využito druhé mocniny. 

  𝑧 = (∑ 𝑥𝑗
𝑗=18
𝑗=7 )

2
→ 𝑚𝑖𝑛 (5.10) 

5.2.2.4 Omezující podmínky a podmínky nezápornosti 

Přiřazeno má být právě takové množství pracovní síly, aby veškeré požadavky byly 

splněny: ∑ 𝑥𝑖 = 𝑝𝑖
18
𝑗=7 , pro 𝑖 =  1,2, … , 𝑛. 

Nelze přiřadit pracovní sílu k některým časům neodpovídajícím podmínkám: 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑐𝑖𝑗, 

pro 𝑖 =  1,2, … , 𝑛 a 𝑗 =  7, 8, 9, … , 18. 

Nelze přiřadit záporné množství pracovní síly: 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, pro 𝑖 =  1,2, … , 𝑛 a 𝑗 =

 7, 8, 9, … , 18. 
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5.2.3 Optimalizace v průběhu dne 

Pro ukázku je uveden následující scénář. Je předpokládáno, že během dne má přijít: 

 100 neurgentních požadavků během 10. hodiny (což při době zpracování 0,27 hodin na 

požadavek dělá 27 člověkohodin, tj. 𝑝3 = 27, 

 60 neurgentních požadavků během 13. hodiny, tj. 𝑝6 = 16,2, 

 20 urgentních a 20 neurgentních požadavků během 16. hodiny tj. 𝑝9 = 5,4 a 𝑝12 = 5,4. 

Požadavky došlé dopoledne (𝑝3) mohou být rozprostřeny v čase od 11:00 do 17:59 

(podmínky pro plnění VIP požadavků jsou podrobně uvedeny v kap. 3.2.4). 

Od 14:00 lze zpracovávat zároveň spolu s požadavky ještě nedořešenými ze skupiny 𝑝3 

také další skupinu požadavků 𝑝6. Zda budou řešeny chronologicky na principu FIFO, podle 

priority, nebo úplně jiného klíče, není významné, což znamená, že úloha má více optimálních 

řešení. 

Urgentní požadavky musí být zpracovány ještě tentýž den. Avšak jelikož dříve přijaté 

požadavky mají lhůtu do 18:00, kdy dochází k nejvyšším vytížením, ty patřící do skupiny 

𝑝9 musí být přesunuty mezi 18. a 19. hodinu před konec pracovní doby, kdy je potřeba (a tedy 

i cena) zdrojů nižší. Neurgentní požadavky přijaty ve stejném čase spadající do kategorie 𝑝12 

budou řešeny následující den. 

Jako minimální množství pracovní síly je pro tento fiktivní den potřeba 6,2 zaměstnanců 

při 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 303. Výsledky optimalizace po hodinách jsou uvedeny na obrázku 5.1. 
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Obrázek 5.1 Tvorba scénářů u optimalizace VIP procesů 
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5.2.4 Určení minimálního množství zaškolených zaměstnanců pro splnění SLA 

Scénáře samostatně sice velký význam kvůli nedeterministickému charakteru 

příchozích požadavků nemají, avšak při otestování záznamů za delší časové období (zasahující 

několik měsíců), lze určit, jak plánovat zaměstnance během dne a hlavně kolik jich mít na ten 

který proces zaškoleno. 

Pro testování dlouhého období je součástí programu volba „Plný test“, po jejímž výběru 

je provedena optimalizace pro zadaný proces a rozsah dat. K ilustraci dlouhodobé optimalizace 

je uveden příklad se skutečnými daty pro proces Vkladový účet za období 1. 3. 2013 až 29. 3. 

2013. V tomto případě dochází k tvorbě mnoha požadavků až během odpoledních hodin, takže 

je lze řešit pouze v omezeném čase. K extrému dochází 14. 3. 2013. Pro VIP procesy platí 

úroveň 99,9 % včas splněných požadavků, 0,1 % se proto mohou nalézat mimo kapacitu. 

V tomto případě (pro ilustraci byla užita pouze část dat) je potřeba mít na popsaný proces pouze 

jednoho zaškoleného zaměstnance, jelikož potřebná kapacita je 0,96 člověkohodin (viz. graf 

5.4). 

 

Graf 5.4 Určení kapacity pro zajištění SLA na úrovni 99,9 % 
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5.2.5 Automatizace řešení pomocí Visual Basic for Applications 

Pro využití Řešitele v makrech je nutné si jej nejprve aktivovat. Prvním krokem je 

standardní otevření v Microsoft Excelu v menu „Nástroje“ – „Řešitel“. Samotná aktivace ve 

VBA pak probíhá tak, že po vstupu do editoru jazyka (pomocí zkratky Alt + F11) je vybrán 

z nabídky „Tools“ – „References“ a zde zaškrtnuta volba „Solver“. 

Pro psaní kódu lze využít následujících metod pro definování modelu a omezení. 

 SolverReset – metoda, umožňující vymazat veškerá nastavení a zadaná omezení 

z minula (jelikož při opakovaném využití Řešitele zůstávají omezující podmínky nadále 

v paměti, při opětovném spuštění by docházelo k jejich duplikacím). 

 SolverOptions – metoda, umožňující specifikovat nastavení řešitele (což je možno při 

ručním zadávání najít pod volbou „možnosti“). Veškeré atributy jsou nepovinné. 

o MaxTime – atribut udávající maximální dobu řešení v sekundách, po niž je 

uživateli nabídnuto, zda má zájem pokračovat dále, nebo je pro něj řešení 

dostatečné. Hodnota atributu musí být zadána kladným celým číslem. 

o Iterations – atribut udávající maximální počet iterací. Hodnota atributu musí být 

zadána kladným celým číslem. 

o Precision – atribut, jehož hodnota je mezi 0 a 1, udávající stupeň přesnosti, který 

omezení musí splňovat. Obecně vyšší úroveň přesnosti (blíže 0) znamená rovněž 

delší dobu hledání řešení. 

o AssumeLinear – pokud je zadaná úloha definována pouze lineárními 

závislostmi a lze tak využít Simplexový algoritmus (což zkrátí potřebnou dobu 

řešení), lze zadat hodnotu tohoto parametru jako „True“. V opačném případě, 

kdy se o lineární programování nejedná, je výchozí hodnota „False“. 

o StepThru – pro zobrazování výsledků jednotlivých iterací lze zadat tomuto 

atributu hodnotu „True“, v opačném případě je zobrazeno až optimální řešení. 

o Estimates – atribut specifikující přístup získání počátečních odhadů, 

1 reprezentuje lineární a 2 kvadratickou extrapolaci (která může zlepšit výsledky 

u vysoce nelineárních úloh). 

o Derivatives – atribut určující způsob výpočtu diferencí, buď metodou standardní 

(forward), nebo přesnou (centrální). 

o SearchOption – atribut specifikující prohledávací algoritmus, volba 

1 reprezentuje quasi-Newtonovu metodu a volba 2 sdruženou metodu. 



60 

o IntTolerance – atribut využíván pouze pro celočíselné programování, určující 

procentuální velikost tolerance, kdy je řešení stále považováno za optimální. 

Vyšší míra tolerance může postup řešení urychlit. 

o Scaling – jestliže účelová funkce a omezující podmínky jsou si vzájemně řádově 

velmi vzdáleny (např. optimalizace zisku v procentech na základě milionových 

investic) umožňuje řešitel tyto hodnoty přeškálovat. 

o Convergence – jestliže u nelineárních úloh není relativní změna výsledku 

účelové funkce vyšší než zde zadaná hodnota po posledních pět iterací, je 

výsledek Řešitelem prohlášen za optimální a procedura končí. 

o AssumeNonNeg – v případě, že pro veškeré proměnné platí podmínky 

nezápornosti, umožňuje je tato volba nahradit. 

 SolverOk – metoda, umožňující definovat základní parametry modelu. 

o SetCell – odkaz na buňku obsahující výsledek účelové funkce. 

o MaxMinVal – definice, zda se jedná o maximalizaci (1), minimalizaci (2) nebo 

hledání konkrétní hodnoty účelové funkce (3, v tomto případě je tato hodnota 

specifikována dalším atributem „ValueOf“). 

o ByChange – rozsah buněk, obsahujících matici řešení, jejichž hodnoty budou 

během výpočtu testovány. 

 SolverAdd – metoda, sloužící k přidávání omezujících podmínek. Může mít dva až tři 

parametry. 

o CellRef – odkaz na rozsah buněk odpovídajících levé straně omezení. 

o Relation – atribut umožňující zadávání vztahu mezi levou a pravou stranou 

omezení. Je definován celým číslem, které odpovídá klíči pro daný typ vztahu, 

jak je uveden v tabulce 5.3. 

1 ≤ 

2 = 

3 ≥ 

4 Buňky zadané v atributu CellRef musí nabývat pouze celočíselných 

hodnot 

5 Buňky zadané v atributu CellRef musí nabývat pouze binárních 

hodnot (0 nebo 1) 

Tabulka 5.3 Typy omezení a jejich klíče při využití řešitele přes VBA 
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o FormulaText – odkaz na rozsah buněk odpovídajících pravé straně omezení, 

v případě, že vztah „Relation“ je roven 4 nebo 5, tento atribut se neuvádí. 

 SolverSolve – metoda spouštějící průběh řešení úlohy. 

o UserFinish – v případě, že je hodnota tohoto parametru „True“, algoritmus po 

aplikaci optimalizace nezobrazuje výslednou zprávu. 

 SolverFinish – metoda udávající Řešiteli, co má s výsledky provést (případně jaký typ 

zprávy má vytvořit). 

o KeepFinal – pro nahrazení původních hodnot řešením má tento parametr 

hodnotu 1, pro obnovení hodnot před započetím optimalizace 2. 

5.3 Okamžikový proces Helpdesk 

Posledním typem procesu, u něhož jsou vytvářeny požadavky, je telefonická podpora 

(Helpdesk). 

5.3.1 Získání a definice dat použitých pro optimalizaci 

Data u tohoto procesu nejsou průběžně ukládána po jednotlivých hovorech, ale již 

agregovaná po půlhodinových intervalech. 

Pro vyhodnocení dlouhodobého vývoje je možno je dále sloučit a získat tak denní sumu 

hovorů. Při pohledu na graf (viz. přílohy) je možno usoudit, že vývoj množství hovorů je 

poměrně stabilní (stacionární) a v průběhu měsíce se nijak nemění. Jediným výkyvem je téměř 

dvojnásobné množství požadavků dne 25. 3. 2013 u skillu „Osobní účty“. Není proto významné 

(a z důvodu omezeného množství dat ani metodicky správné) považovat za vhodnou sezónnost 

také část měsíce. 

Pomocí výběrových dotazů jsou užitečná data ze surových agregována tak, že jednotlivé 

sloupce tvoří: 

 název skillu (Debetní karty, Osobní účty atd.), 

 den týdne, 

 časový interval, 

 průměrné množství požadavků odpovídající danému skillu, dnu v týdnu a časovému 

intervalu. 
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K dalším údajům, ovlivňujícím množství potřebné pracovní síly, se řadí průměrná délka 

hovoru, zjištěná jako podíl délky a množství všech hovorů během měsíce pro uvedený skill. 

Prakticky ale není možné bezprostředně ihned po ukončení hovoru jednoho přijmout 

hovor další. K čistému času hovoru je tedy nutné také připočítat navíc i tzv. čas technický (ten 

tvoří např. doba průchodu telefonní sítí, čas potřebný na přepojení atd.), během něhož operátor 

již musí zůstat nevytížený. 

5.3.2 Způsob optimalizace 

Jelikož data poskytnutá ke zpracování této práce byla k dispozici pouze agregovaná po 

půlhodinových intervalech, je pro optimalizaci provedena aproximace Poissonovým 

rozdělením s parametrem 𝑡𝜆𝑦, kde 𝑡 označuje délku intervalu a 𝜆𝑦 odpovídá počtu telefonátů 

za jeden interval a 𝑦 značí pořadí tohoto intervalu. Poissonovým rozdělením se obecně řídí 

počet událostí proběhnutých během některé časové jednotky (např. množství dopravních nehod 

za rok nebo počet zákazníků vstupujících do určité stanice obsluhy za hodinu atd.). 

Pravděpodobnostní funkce Poissonova rozdělení 𝑃𝑜(𝑡𝜆𝑦) viz. 5.11. 

 𝑃(𝑥) = 𝑒−𝑡𝜆𝑦
𝑡𝜆𝑦

𝑥

𝑥!
, pro 𝑡 > 0, 𝑥 = 0,1,2, …, 𝜆 > 0, 𝑦 = 1,2, … (5.11) 

Množství unikátních hovorů odpovídá empirickým datům (příp. zadanému scénáři). To 

se může v každém z intervalů lišit. Jedním z důvodů je intradenní sezónnost (špičky nastávající 

během dopoledne a po obědě atd.). Střední hodnota 𝜆 označuje průměrné množství hovorů 

v jednu chvíli. Pro výpočet relativních četností počtu hovorů v jeden okamžik je využito funkce 

„POISSON“. 
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Tabulka 5.4 Určení množství hovorů během jednoho okamžiku 

Pro samotnou optimalizaci je nejprve definován pro každý časový interval mezní přínos 

zaměstnance. Po celou dobu, kdy v intervalu probíhá jeden nebo více hovorů, je první 

zaměstnanec zatěžován (např. u skillu Debetní karty v 8:00 ve středu, jak je uvedeno v tabulce 

5.4, dochází k tomu v 12 % intervalu). Aby byl užitečný během této chvíle rovněž druhý 

zaměstnanec, museli by v tuto chvíli volat alespoň dva klienti (což se děje pouze v 1 % tohoto 

intervalu). 

Cílem optimalizace je tedy přidělit zaměstnance k těm intervalům, kde je jejich mezní 

užitek nejvyšší. Zároveň jich má být přiděleno minimum (minimalizace účelové funkce), ale za 

splnění podmínky alespoň 80 % přijatých hovorů. 

Tento výsledek ještě ovšem neznamená výslednou úroveň SLA. Na rozdíl od ostatních 

procesů zde musí být také zaznamenán fakt, že v případě, že hovor nebude přijat dostatečně 

rychle, některý klient zavěsí a v brzké době zavolá znovu, čímž vznikají požadavky další. 

Důsledkem tohoto multiplikačního přístupu je oslabení eliminace některých 

neproduktivních hodin (v případě, že během brzkých ranních hodin, nebo před koncem 

pracovní doby, je množství příchozích hovorů pro daný skill tak nízké, že užitek tohoto 

zaměstnance je minimální, bylo by ekonomicky výhodné jej zařadit k procesu jinému). Pokud 

by ale nebyl k dispozici zaměstnanec, který by hovor zodpověděl, klient by hovor mohl 

opakovat a jedním požadavkem tak hodnotu SLA prakticky snižoval. 
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Výsledek optimalizace pro data uvedena v tabulce 5.4 je uveden v grafu 5.5. Sloupcový 

graf označuje průměrné množství hovorů během zvoleného intervalu (vstupní data) a liniový 

množství zaměstnanců v člověkohodinách (výstupní data). 

 

Graf 5.5 Stanovení optimální pracovní síly pro Helpdesk – Debetní karty 

Jelikož množství požadavků může být v jednotlivých dnech různé, je možno v aplikaci 

provést optimalizaci (vytvoření plánu) pro celý týden. Minimálnímu množství zaškolených 

zaměstnanců pak odpovídá týdenní maximum. 

5.4 Zhodnocení výsledků 

Z hlediska cílů, jak bylo uvedeno v kapitole 3.4.2, splňuje práce požadavky, které byly 

její náplní. 

Procesy byly rozděleny do tří typů podle podmínek, za nichž jsou zpracovávány. 

Pomocí databázových dotazů byla vybrána odpovídající data, provedena jejich úprava podle 

příslušných metodik (odstranění nepracovních dní, extrémních dat na základě box-plotů, 

očištění časových řad atd.) a následně provedena predikce množství požadavků na několik 

týdnů dopředu. Na základě aktuální doby zpracování jednoho požadavku pak bylo určeno 

množství potřebné (optimální) pracovní síly. 

Další částí, k níž již konkrétní metodika nebyla k dispozici, bylo určení množství záložní 

pracovní síly pro splnění SLA. Denní požadavky zde byly aproximovány normálním (z důvodu, 

že jde ale jen o vzorek dat tak Studentovým) rozdělením, kterému podle K-S testu odpovídají 

a kapacita byla pak hledána pro toto rozdělení. Požadavky v rámci hodin a okamžikové procesy 
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byly optimalizovány a na základě této optimalizace nalezeno odpovídající minimum 

zaškolených zaměstnanců. 

Tvorba scénářů je k dispozici u všech typů procesů. Zda chce uživatel užít skutečná 

historická či jiná data volí pomocí ovládacích prvků. 

Jedním z nedostatků, proč aplikaci nelze ovládat „jediným tlačítkem“, je náročný 

způsob aktualizace dat. Řešením by mohla být přímá konektivita aplikace na databázový server, 

a tedy možnost dotazy provádět na pozadí. Z důvodu existence velmi citlivých dat ohledně 

klientů ovšem tento přístup nebylo možno použít. 

Dalším (poměrně velkým) omezením je použitý software a hardware. Jelikož při vyšším 

množství vzorců v sešitu dochází během užívání Řešitele k náročným přepočtům při každé 

iteraci (i přesto, že data nejsou součástí modelu), což způsobuje jeho extrémní zpomalení, a tedy 

praktickou nepoužitelnost, musela být predikční část práce a optimalizace od sebe odděleny, 

což přináší nepříjemnou vlastnost nutnosti opisování některých dat (průměrné doby zpracování 

požadavku nebo hodinové indexy po optimalizaci). 

Rovněž také existují situace a skutečnosti, které model nemůže zahrnout. Takovou je 

například to, že lidé napracují způsobem jako stroje. Na rozdíl od nich sice nejsou náchylní 

k poruchám, ale jejich výkon je mnohem více nepředvídatelný. Výkon ovlivňuje únava, nálada, 

absence a rovněž i množství požadavků – dá se očekávat, že jakmile jich přijde vyšší množství, 

rychlost práce se zvýší apod. 

Výsledkem práce je tedy aplikace v programu, který má společnost k dispozici. Reporty 

jsou pro uživatele k dispozici ve formě kontingenčních tabulek a grafů, jako např. graf 5.6. 
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Graf 5.6 K výstupům práce patří reporty ve formě kontingenčních tabulek a grafů 
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6 Závěr 

K plánování lidských zdrojů je, jak bylo uvedeno v teoretické části, využíváno buď 

intuitivních, nebo kvantitativních metod. Mezi hlavní výhody metod založených na intuici patří 

jejich flexibilita, operativnost, nižší náročnost na podklady a především také to, že berou 

v úvahu rovněž těžko kvantifikovatelné faktory, za což ale nabízí často ničím nepodložená čísla. 

Cílem této práce bylo za použití druhého způsobu, tedy kvantitativních metod, vytvořit 

aplikaci, která by na základě určitých projevů v minulosti umožnila determinovat stav, který 

pravděpodobně nastane i v budoucnu. Podle predikovaného množství požadavků lze dále určit 

takové množství zaměstnanců, aby nedocházelo k nedostatkům kapacit, ale rovněž také k jejím 

plýtváním (jde tedy o stanovení optima). Jelikož veškeré procesy mají svou minimální 

garantovanou úroveň služeb (SLA), bylo dalším krokem určení záložní kapacity, která by 

mohla být alokována v případě nadstandartního množství požadavků. 

Po analýze softwarových možností společnosti, pro niž je model určen, byl jako 

nejvhodnější zvolen Microsoft Excel. Výhodou tohoto programu je jeho dostupnost, snadné 

ovládání, možnost využít Řešitele pro optimalizační úlohy a jazyk VBA. Nevýhodou pak 

absence pokročilých statistických metod, omezení Řešitele a pomalé otevírání a zpracování při 

aplikaci mnoha vzorců. 

Praktická část se věnovala predikcím. Jelikož se procesy chovají velmi stochasticky, 

počet požadavků se vyvíjí s určitou odchylkou. Kromě sezónních vlivů také neexistují žádné 

vysvětlující proměnné (když jsou pominuty výjimečné předem hlášené marketingové akce), 

které by s vyšší či nižší pravděpodobností umožnily s předstihem determinovat množství 

příchozích požadavků a navíc s ohledem na opakované využití modelu (nelze říci, že trend 

udávaný v testovacím období musí platit také o několik měsíců později) nejsou ani analytické 

regresní modely vhodné. V takových situacích je možno využít adaptivních technik, mezi které 

patří klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnání. 

Kromě procesů, u nichž je limit pro splnění čtyřiadvacetihodinový, existují také jiné, 

s kratším, proměnným intervalem a navíc i s dalším parametrem – urgentností. Jelikož zde může 

být ráno přijatý požadavek řešen ihned, nebo přesunut na hodinu pozdější, je nutné je uspořádat 

tak, aby potřeba zdrojů během nejvytíženějších hodin byla co možná nejnižší. K tomu byl 

sestaven model a využito Řešitele. Pro zautomatizování této procedury a její možnost 
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dlouhodobé optimalizace bylo využito jazyku VBA. K poslednímu typu procesů patří 

Helpdesk, u něhož nelze požadavky odložit a limit je zde pouze v rámci několika sekund. 

Přínosem práce je vytvoření aplikace pro plánování zaměstnanců ke klíčovým procesům 

finanční instituce. Na základě množství požadavků (predikce jejich vývoje) a době zpracování 

pak je kromě bodové předpovědi vytvořen postup, který umožní určit minimální množství 

záložní kapacity pro zajištění udávané hodnoty SLA. Rovněž je v práci ukázáno, že 

optimalizace lze provádět i jinými než simulačními technikami – zde jde o matematické 

programování. K praktickému užití pak byl vytvořen model, jehož cílem je maximálně 

rozprostřít pracovní sílu během celého dne na základě zadaných časů přijetí požadavků 

a pravidel pro jejich zpracování. Model byl „zhmotněn“ v MS Excel a za pomocí VBA 

umožněna analýza i pro hromadná data. Pro okamžikový proces Helpdesk byl aplikován 

postup, který na základě potenciálního množství hovorů přiřazuje zaměstnance k jednotlivým 

časům tak, aby jejich užitek byl co možná nejvyšší a zároveň bylo dosaženo zvolené úrovně 

SLA. 

Předmětem dalšího vývoje může být optimalizace zaměstnanců pro veškeré procesy 

zároveň, jelikož v případě, že je zaměstnanec přítomen na činnosti jedné, nelze jej během této 

doby přiřadit k úloze další. To ovšem přidává do modelu celý další rozměr, který pomocí 

Microsoft Office již řešit nelze a je potřeba využít např. simulací v systémech reálného času. 

Závěrem lze říci, že k úspěšnému vytváření kapacitních plánů je nutná detailní znalost 

podnikových procesů, dále je nutno umět aplikovat vhodné poznatky z matematiky, statistiky, 

analýzy časových řad, operačního výzkumu, ovládání databázových systémů a informatiky 

včetně programování. 
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Seznam zkratek 

CTQ (Critical to Quality Characteristic) – znaky jakosti a kvality procesu nesmírně 

důležité pro zákazníka. 

FIFO (First In – First Out) – první vstupující prvek zároveň ze systému první 

vystupuje (fronta), např. při oceňování skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují 

kusy, které byly nakoupeny nejdřív. 

FTE (Full-time equivalent) – jednotka určená pro porovnávání pracovní náročnosti, 

jejíž hodnota se rovná jednomu zaměstnanci pracujícímu plným výkonem (nebo libovolnou 

ekvivalenci této hodnoty, například dva zaměstnance přijaté na poloviční úvazek). 

SLA (Service Level Agreement) – formálně stanovená smlouva mezi poskytovatelem 

služeb a jejich příjemcem, která přesně vymezuje podmínky vztahů a odpovědnosti při 

poskytování definovaných parametrů služeb. Jednou z nich je stanovení minimální hranice, nad 

níž je kvalita služeb ještě akceptovatelná. 

VBA (Visual Basic for Applications) – objektový programovací jazyk, vycházející 

z VB (Visual Basicu) a upraven pro Microsoft Office. Každý z produktů (Word, Excel, 

PowerPoint, Project, Access, Outlook atd.) má k dispozici svůj vlastní dialekt VBA. 
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