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Abstrakt 

Cílem mé diplomové práce „Analýza rizik v řízení průmyslových dodavatelských řetězců“ je 

provést kategorizaci přístupů a metod pro analýzu rizik v logistických a dodavatelských 

řetězcích. Realizovat aplikaci vybraných metod na experimentálních datech. Srovnat 

dosažené výsledky a určit výhody, nevýhody, přínosy a problémy zvolených metod z 

pohledu analýzy rizika v řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Celou práci jsem 

rozdělila do 4 částí. V první části jsem vysvětlila pojem riziko, klasifikovala rizika, popsala 

proces řízení rizika a definovala metody pro snižování rizika. Druhou část věnuji 

logistickému řízení a řízení dodavatelského řetězce. Třetí část nám nastíní nástroje pro řízení 

rizika. Shrnu nejpoužívanější metody a popíšu vybrané z nich. Ve čtvrté části aplikuji 

vybrané metody do logistického řízení, určím výhody a nevýhody zvolených metod. 

V závěru shrnu celou problematiku. 

 

Klíčová slova 

Rizika v logistice, řízení rizik, logistické řízení, dodavatelský řetězec, analýza rizik. 

 

Abstract 

The aim of my thesis: "Risk analysis in the industrial supply chain management" is to 

categorize the approaches and methods for risk analysis in logistics and supply chains. 

Implement the application of selected methods to experimental data. Compare the results and 

determine the advantages, disadvantages, benefits and problems from the perspective of 

selected methods of risk analysis in the management of industrial supply chains. The whole 

work has been devided into 4 parts. In the first part I explain the concept of risk, classifying 

risks, described the process of risk management and define methods for reducing risk. The 

second part is devoted to logistics management and supply chain management. The third 

section outlines our risk management tool. Summarize and describe the most common 

methods selected from them. In the fourth part and apply the selected methods in logistics 

management, certain advantages and disadvantages of selected methods. In conclusion I will 

summarize the whole issue. 
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Úvod 

 

Předmětem mé diplomové práce „Analýza rizik v řízení průmyslových dodavatelských 

řetězců“ je provést kategorizaci přístupů a metod pro analýzu rizik v logistických a 

dodavatelských řetězcích. Realizovat aplikaci vybraných metod na experimentálních datech. 

Srovnat dosažené výsledky a určit výhody, nevýhody, přínosy a problémy zvolených metod z 

pohledu analýzy rizika v řízení průmyslových dodavatelských řetězců.  

Riziko nás v dnešní době obklopuje v každém směru. Ať už se třeba rozhodneme přejít cestu, 

existuje riziko, že nás srazí auto. Při každodenním nákupu hrozí riziko, že nám nebudou 

stačit finance. Během plnění každodenních povinností, máme riziko, že vše nestihneme včas 

nebo se nám to nepovede přesně podle našich představ. Stejně tak můžeme mluvit o rizicích 

v podnikání, kdy nám hrozí ztráta zakázek a z toho vyplývající i ztráta zisku společnosti.  

Známý citát říká: „Jestliže nemůžeme řídit riziko, nemůžeme ho kontrolovat. Pokud ho 

nemůžeme kontrolovat, nemůžeme ho řídit. To znamená, že hrajeme hazardní hru a doufáme, 

že budeme mít štěstí.“ [7] Proto je řízení rizik nejdůležitějším problémem, kterým dnes 

organizace čelí. Umět se vypořádat s riziky je opravdu nelehký úkol nejen pro obyčejné lidi, 

ale především pro vrcholové manažery.  

Má práce je zaměřena především na rizika v dodavatelském řetězci. Celou práci jsem 

rozdělila do 4 částí. První část se věnuje managementu rizik, kde si podrobněji vysvětlíme 

pojem riziko a klasifikujeme rizika dle jednotlivých autorů. Popíšeme si postup 

managementu rizik a přiblížíme si přístupy pro jejich snižování.  

Druhá část nám nastíní pojem logistické řízení a období jeho vzniku. Objasníme si řízení 

v dodavatelském řetězci, kde si řekneme, co to vlastně dodavatelský řetězec je.  Zaměříme se 

také na faktory ovlivňující rizika dodavatelského řetězce a řízení rizik v dodavatelském 

řetězci. V neposlední řadě si také klasifikujeme rizika dodavatelského řetězce.  

Třetí část se zabývá nástroji pro řízení rizika. Objasníme si pojem kvalitativní a kvantitativní 

metody. Shrneme si nejpoužívanější metody a detailněji popíšeme některé z nich, které jsem 

si vybrala a které ve čtvrté části aplikuji do logistického problému.  

V závěru shrnu celou problematiku, určím výhody a nevýhody, přínosy a problémy 

zvolených metod. 
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1 Management rizik 

 

„Management rizik je kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace a zmírnění negativního 

dopadu nejistých událostí, které mohou subjekt ovlivnit.“ [9] 

 

1.1 Pojem riziko 

 

Původ slova „riziko“ můžeme hledat buď v arabském slově risq, které označuje vše, co nám 

bylo dáno a z čeho můžeme mít zisk a má význam náhodného a příznivého výsledku, nebo 

v latinském slově riscum, které se vztahuje k pochybnosti, jakou představuje korálový útes 

pro námořníka, a používá se pro náhodnou, ale nepříznivou událost. Moderní francouzské 

slovo risqué má hlavně negativní, ale příležitostně i pozitivní význam. V angličtině použití 

slova risk má opravdu jednoznačně negativní asociace. [6]  

 

Řada autorů uvádí různou definici rizika. Pro zajímavost uvedu některé z nich. 

 

 „Jakákoli nejistota, která, pokud se vyskytne, může ovlivnit jeden nebo více cílů.“ [1] 

„Účinek nejistoty na dosažení cílů.“ [16] 

„Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru.“ [4] 

„Nebezpečí chybného rozhodnutí.“ [5] 

„Možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či 

organizace.“[7] 

„Měřítko pravděpodobnosti a závažnosti nepříznivých následků.“ [6] 

„Nejistá událost nebo soubor událostí, které pokud nastanou, budou mít účinek na dosažení 

cílů.“ [1] 

 

S rizikem se setkáváme během svých každodenních činností bez ohledu na to, zda se jedná o 

jednotlivce, podnik či organizaci. Jako jednotlivci můžeme pociťovat riziko například 

požárem ve své nemovitosti nebo jen pouhou poruchou vlastního automobilu. Podnik 

zaznamenává riziko, které souvisí s jeho podnikáním. Už jen tím, že podnikáme vstupujeme 
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do jakéhosi rizika, ovšem snaha o dosažení zisku nás mnohdy motivuje natolik, že jsme 

schopni toto riziko podstoupit. 

Ve skutečnosti chápeme riziko jako negativní událost, před kterou se musíme chránit. Podle 

finanční teorie chápeme riziko jako volatilitu (kolísavost) finanční veličiny (hodnoty 

portfolia, zisku atd.) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady parametrů. [5]  

S rizikem je také spojena nejistota o budoucím vývoji. Jestliže nám riziko působí převážně 

škody či ztráty, pak se jedná o typ rizika s výhradně negativními dopady a toto riziko 

nazýváme čisté riziko. Další typem rizika je riziko, do kterého vstupujeme s cílem získat 

nějaký prospěch a rozhodujeme se za podmínek nejistoty mezi více alternativami budoucího 

vývoje. Takové riziko nazýváme spekulativní riziko.  

 

Abychom mohli na riziko správně zareagovat, je důležité mít k němu osobní vztah, ten 

můžeme rozdělit do 3 základních skupin [1]: 

• Odmítání rizika – hledáme rizika s negativním dopadem, ale příležitosti přehlížíme, 

dopad hrozeb je vyšší a velmi pravděpodobný, převládá zde snaha se rizikům vyhýbat 

nebo jim předcházet 

• Vyhledávání rizika – podceňujeme rizika s negativním dopadem, přeceňujeme 

využitelnost příležitostí, převládá snaha řešit rizika, až když riziková událost nastane 

• Neutrální vztah – vyvážený, objektivní vztah, mimo výše uvedené extrémy 

 

1.2 Klasifikace rizik 

 

Jednotliví autoři uvádí různou klasifikaci rizik. Pro příklad jsem vybrala některé z nich.  

 

Dle Smejkala a Raise se klasifikují rizika na [4]: 

• Finanční a nefinanční riziko – jedná se o riziko, které přináší finanční ztrátu. 

Finanční riziko zahrnuje vztah mezi subjektem a jměním či očekáváním příjmů, které 

mohou být ztraceny či zhoršeny. První faktor tohoto rizika spočívá ve výskytu jisté 

události (např. povodeň), druhá a třetí příčina se vztahuje k hodnotovým předmětům a 

k nebezpečím, které mohou zavinit jejich ztrátu.  

• Statické a dynamické riziko – dynamické riziko souvisí se změnami ve firmě a 

v jejím okolí. Důležitými faktory jsou faktory vnějšího prostředí, kterými jsou 
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politika, ekonomika, průmysl, konkurence, spotřebitelé. Nelze je významně 

ovlivňovat a mohou být příčinou např. finančních ztrát firmy. Statické riziko spočívá 

v přírodních nebezpečích nebo nepoctivosti jedinců. 

• Čisté a spekulativní riziko – spekulativní riziko nám popisuje situaci, kdy máme 

možnost ztráty nebo zisku (např. podnikání, hazard, manažerská rozhodnutí). Oproti 

tomu čisté riziko vzniká v situaci, kdy existuje pouze ztráta nebo ztráta žádná. Např. 

když mám automobil, hrozí mi, že mi jej někdo zničí či ukrade, pokud ale zakoupím 

automobil za účelem dosahování zisku, pak se jedná o riziko spekulativní.  

 

Hnilica a Fort uvádějí následující klasifikaci rizik [7]: 

• Podnikatelské a čisté 

• Systematické a nesystematické 

• Vnitřní a vnější 

• Ovlivnitelné a neovlivnitelné 

• Primární a sekundární 

• Ve fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů 

• Technicko-technologické 

• Výrobní, ekonomické, tržní, finanční, kreditní, legislativní, politické, 

environmentální, spojené s lidským činitelem, informační, riziko havárií výrobních 

zařízení či nebezpečí živelných pohrom 

 

Merna a Al-Thani klasifikují rizika na [6]: 

• Riziko projektu, globální riziko, elementární, holistické 

• Stálé, dynamické, neodmyslitelné, nahodilé, zákaznické 

• Fiskální/regulační, riziko spojené s nákupem 

• Riziko spojené s poškozením pověsti/riziko škod 

• Organizační, riziko interpretace, riziko IT,  

• Procesní riziko, riziko při vyřazování zařízení z provozu,  

• Institucionální riziko 

 

Přibyl, Janota a Spalek klasifikují rizika na [8]: 

• Individuální riziko 
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• Společenské 

• Ekonomické 

• Environmentální 

 

1.3 Proces managementu rizik 

 

Jestliže se chceme ve své firmě naučit vypořádat s riziky, musíme je především umět dobře 

řídit. Proces managementu rizik je znázorněn na obr. 1. Musíme si uvědomit, že žádné riziko 

nikdy nesnížíme úplně na nulu. Měli bychom proto tato rizika modelovat a rizikové procesy 

řídit v reálném prostředí ve firmě s cílem nalézt jejich optimální průběh. [4]  

 

 

Obr. 1: Proces managementu rizik ve firmě 

Zdroj: [5] 

 

Během procesu managementu rizik je důležité zajišťovat následující činnosti [1]: 

• Komunikace a konzultace 

• Stanovení kontextu 

• Identifikace rizik 

• Analýza rizik 

• Ošetření rizik 

• Řízení rizik  

• Závěrečné vyhodnocení 
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1.3.1 Komunikace a konzultace 

 

Komunikace a konzultace nemá charakter samostatné fáze, ale je pro management rizik 

nepostradatelná. Probíhá po celou dobu procesu za účasti všech zainteresovaných stran 

(osoba či organizace) na daných rizicích, které mohou mít vliv na rozhodnutí. Konzultace se 

všemi zainteresovanými stranami je důležitá, neboť můžeme mít vlastní zkušenosti i vnímání 

rizika, které ostatní nevidí. Musí být použita při všech fázích, aby byla nalezena všechna 

důležitá rizika a byla také správně a objektivně vyhodnocena a ošetřena. Cílem je získávání 

informací, předávání i konzultace, při nichž dochází k přijetí rozhodnutí. [1] 

 

1.3.2 Stanovení kontextu 

 

V této fázi se stanoví strategický a organizační rámec spolu s vymezením oblastí rizik, která 

mají být řízena. Vybere se objekt, u kterého se budou posuzovat rizika (např. zařízení, 

pracoviště, činnost, materiál, látka aj.). Formulují se kritéria, ke kterým budeme vztahovat 

riziko (např. systémové selhání, nehoda, úraz, či jiné poškození zdraví aj.). Během 

posuzování rizik spojených s pracovní činností je důležité uvažovat nejen běžný pracovní 

proces, ale i mimořádné situace a činnosti. [10] 

 

Popis postupu [1]: 

• Strategie procesu managementu rizik 

• Podklady, vnitřní i vnější souvislosti 

• Volba rozsahu a plán managementu rizik 

 

Výstupem z fáze Stanovení kontextu jsou [1]: 

• Plán managementu rizik 

• Formální schválení dalších činností 

• Doplněné podklady, které jsou dále potřebné v procesu managementu rizik 

• Vyhledané zkušenosti z obdobných činností 

• Metodiky a standardy podniku 
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1.3.3 Identifikace rizik 

 

Jedná se o identifikování zdrojů možného ohrožení zdraví, majetku, životního prostředí apod. 

Velice důležitým zdrojem informací je evidence událostí, které nastaly v minulosti a u nichž 

by měly být uvedeny i zdroje, které se podílely na vzniku události. Pokud tyto informace 

nemáme k dispozici nebo jsou pro nás nedostačující, mohou nám pomoci některé metody 

(např. strom chyb, strom poruch, kontrolní seznamy). [10]  

 

Účelem identifikace rizika je [6]: 

• Identifikovat a podchytit nejdůležitější účastníky (podílníky) v procesu managementu 

rizika a poskytnout základy pro následné řízení 

• Stabilizovat přípravné práce zajištěním všech nezbytných informací pro provedení 

analýzy rizika 

• Identifikovat komponenty 

• Identifikovat neodmyslitelná rizika 

 

Před započetím identifikace rizika musí být přidělena odpovědnost za proces managementu 

rizika. Ať už je zvolena jakákoliv organizační struktura, musí být podpořena zastánci na 

nejvyšším stupni managementu. V opačném případě nebude možný přístup k potřebným 

informacím. Z tohoto důvodu bývá přizván tzv. facilitátor, který předsedá poradám, na 

kterých jsou potenciální rizika identifikována a určena. Do identifikace bývají zapojeni i lidé, 

kteří odpovídají za obchodní a technická hlediska, srovnávají rizika uvnitř organizace i 

z vnějšího prostředí. 

Proces identifikace rizik je závislý především na informacích. Ty mohou nebo nemusí být  

snadno dostupné. Čím lepší je informační základna procesu managementu rizika, tím 

přesnější jsou výsledky. Středem identifikace rizika je určení toho, co se od informací 

očekává, kde a jak mohou být shromažďovány a kdy jsou potřeba. [6] 

 

Popis postupu identifikace rizik [1]: 

a) Příprava dat a volba metod identifikace rizik 

• Příprava podkladů k identifikaci rizik (setřídit veškeré podklady, případně doplnit 

chybějící) 
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• Volba vhodných metod identifikace rizik  

 

b) Provedení identifikace 

• Identifikace rizik zvolenými metodami 

• Zpracování seznamu rizik 

• Zařazení rizik do kategorií struktury rizik 

• Posouzení komplexnosti seznamu rizik 

• První návrh vlastníků rizik 

 

Výstupem z fáze Identifikace rizik jsou [1]: 

• Seznam identifikovaných rizik (popis rizika, první návrh vlastníků rizik, odhady 

dopadů některých rizik nebo možné reakce na rizika) 

• Diagramy, výsledky analýz zpracované v této fázi 

• Doplněné podklady k rizikům, získané v průběhu této fáze 

 

1.3.4 Analýza rizik 

 

Rizika musí být poznána a analyzována, abychom je mohli efektivně řídit. Analýza rizik je 

užitečná zejména pro [10]: 

• Identifikaci rizik a vhodných přístupů k jejich snížení 

• Poskytnutí objektivních informací pro rozhodování 

• Splnění regulačních požadavků (např. požadavků právních předpisů) 

 

Cílem této fáze je blíže analyzovat rizika a jejich vzájemné vazby, ohodnotit jednotlivá rizika 

kvalitativně nebo kvantitativně, ohodnotit celkové riziko a stanovit priority pro ošetření rizik. 

Zejména vyčlenit rizika nejvyšší priority (tzv. TOP rizika), tolerovatelná rizika, kde ošetření 

není nutné, a ostatní rizika, která budou blíže analyzována a ošetřena následně po rizicích 

nejvyšší priority. 

Fáze ošetření rizik se v průběhu managementu rizik opakuje. Nejdříve se provádí před 

návrhem akcí k ošetření rizik, dále v rámci fáze ošetření rizik dochází k návratu do této fáze, 

aby mohl být vyhodnocen vliv navržených opatření k ošetření rizik. [1] 
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Popis postupu Analýzy rizik [1]: 

a) Kvalitativní analýza rizik 

• Ověření, zda jsou již rizika nějak ošetřena 

• Ověření kvality podkladů 

• Hodnocení pomocí stupnic nebo hrubě číselně 

• První určení priorit rizik 

• Určení struktury a vazeb 

• Upřesnění vlastníků rizik 

 

b) Kvantitativní analýza rizik 

• Provedení kvantifikace jednotlivých rizik 

• Priority rizik podle kvantifikace 

• Kvantifikace celkového rizika  

 

c) Hodnocení rizik 

• Rozdělení rizik do skupin – top, akceptovatelná, ostatní 

• Posouzení dosažených výsledků 

 

Výstupem z fáze Analýza rizik jsou [1]: 

• Rizika kvalifikovaná podle stupnic, kvantifikovaná rizika a priority pro jejich řešení 

(TOP rizika k prioritnímu ošetření, tolerovatelná rizika k monitoringu a zbývající 

rizika k přesnější kvantifikaci a ošetření v další prioritě) 

• Jsou upřesněni i vlastníci rizik, kteří odpovídají za jejich ošetření 

 

Výsledky analýzy rizik jsou podkladem pro rozhodování, zda je riziko možno 

přijmout/tolerovat, či zda jej musíme snížit. V tom případě výsledky využijeme pro výběr 

vhodných opatření ke snížení nebo eliminaci rizik, o kterých se dočteme v dalších kapitolách. 

[10]  
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1.3.5 Ošetření rizik 

 

V této fázi se přistupuje k využití dosud nashromážděných podkladů a výsledků analýz 

identifikovaných rizik k tomu, aby se připravila strategie ošetření rizik a akce potřebné k její 

realizaci. Je třeba vyloučit nebo alespoň zmírnit hrozby a posílit či podpořit příležitosti. Jejím 

cílem je nalézt a vyhodnotit možné strategie a připravit plán efektivního ošetření rizik. 

Vyhodnotí se očekávaná rizika při použití navrženého ošetření rizika a rozhodne se, zda je 

navrhované ošetření dostatečné nebo je třeba toto ošetření přehodnotit.  

 

Potřebné vstupní údaje [1]: 

• Plán managementu rizik 

• Registr rizik 

• Seznam prioritních TOP rizik 

• Pořadí všech rizik podle závažnosti 

• Celkový očekávaný dopad rizik na cíle  

• Veškerá dokumentace  

 

Popis postupu [1]: 

• Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik 

• Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření 

• Příprava (úprava) plánu ošetření rizik 

• Určení rezerv na rizika (výhledu rizik) a rozpočtu  

• Rozhodnutí o pokračování 

• Schválení  

• Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů  

 

Po ukončení této fáze se proces managementu rizik dostal do stavu, kdy jsou navrženy plány 

ošetření rizik pro identifikování rizika a je rozhodnuto, zda je možné pokračovat nebo 

provést zásadní přehodnocení a jsou provedeny akce k preventivnímu ošetření rizika.[1] 
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1.3.6 Řízení rizik 

 

Cílem a účelem řízení rizik je jejich snížení na přijatelnou úroveň. Jakmile už riziko jednou 

identifikujeme, je naší nejvyšší prioritou jej eliminovat nebo alespoň spolehlivě kontrolovat. 

[10] 

 

Akceptovatelnými prioritami, jak zvládnout rizika, jsou [10]: 

• Eliminovat zdroje rizik 

• Redukovat rizika 

• Zvládnout rizika 

• Lokalizovat a zmírňovat škody 

 

Pokud není možné eliminovat zdroj rizika je dalším nejlepším výběrem ochrana před nimi či 

minimalizování jejich vzniku. Další možností je zařízení na zvládnutí rizika a zmírnění jeho 

účinků (mohou to být např. pojistné ventily, které chrání před nedovoleným přetlakem). 

Minimalizování škod může mít podobu varovné a výstražné signalizace. [10]  

 

Popis postupu [1]: 

• Monitoring a řízení rizik (úkolem monitoringu je dokumentovat: způsob a četnost 

prováděného posuzování a hodnocení rizik; výsledky auditů a ostatních nástrojů 

monitoringu; přijatá opatření ke snížení rizik, způsob a výsledek jejich 

implementace)[10] 

• Přezkoumávání rizika 

 

Výstupem z fáze Řízení rizik jsou [1]: 

• Registr rizik 

• Změny a doplnění v plánu ošetření rizik 

• Prezentace a zápisy z kontrolních dnů 

• Podklady (např. analýzy, diagramy, výsledky simulací, zápisy atd.) 

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu této fáze dochází k opakování předchozích fází, jsou 

průběžně aktualizovány všechny dokumenty vytvořené i v ostatních předchozích fázích. 
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1.3.7 Závěrečné vyhodnocení 

 

Na konci celého postupu je potřeba výsledky vyhodnotit. Cílem vyhodnocení je načerpat 

zkušenosti a zaznamenat získané znalosti a poučení ohledně způsobu provádění celého 

procesu. Nesmíme opomenout důležité poznatky, které by mohly pomoci lépe řešit rizika.[1]  

 

Popis postupu [1]: 

• Hodnocení úspěšnosti managementu rizik  

• Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky 

 

Výstupem z této fáze jsou [1]: 

• Hodnocení managementu rizik projektu 

• Doplněná báze znalostí managementu rizik o nové zkušenosti a poučení 

• Aktualizace metodiky managementu rizik 

• Aktualizovaný třídník rizik 

• Registr rizik 

• Veškeré podklady (diagramy, rozpočty, plány atd.)  

 

Závěrečné vyhodnocení uzavírá celý proces managementu rizik. Výstupem jsou jak nově 

zpracované dokumenty v této fázi, tak i veškeré dokumenty zpracované v předešlých fázích. 

[1] 

 

1.4 Přístupy ke snižování rizika 

 

S existencí rizika musíme počítat jak v podnikání, tak i při řízení jiných subjektů. Existuje 

několik přístupů, kterými můžeme riziko snížit. Některá rizika můžeme buď přesunout nebo 

zadržet, jindy je lepší se riziku vyhnout nebo ho redukovat. Ale pro který z těchto přístupů se 

rozhodnout? Důležitá je charakteristika rizika samotného. Každý z těchto přístupů by měl být 

použit v situaci, kdy je nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosažení cíle 

v podobě snížení rizika. Mezi základní dělení přístupů ke snižování rizika patří ofenzivní 

řízení firmy, retence rizik, redukce rizik a další přístupy. [5]  
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1.4.1 Ofenzivní řízení firmy 

 

Nejlepší způsob ochrany před podnikatelským rizikem ve firmě je ofenzivní řízení. 

Vyznačuje se [4]: 

• Správnou volbou rozvojové strategie firmy a její implementací 

• Preferencí a rozvojem silných stránek firmy 

• Snahou o dosažení pružnosti 

 

Ofenzivní řízení můžeme charakterizovat jednoduchou organizační strukturou, 

akceschopností firmy, odbornou čistotou, marketingovou orientací řízení a lidmi, kteří jsou 

nejdůležitějším aktivem firmy. 

 

1.4.2 Retence rizik 

 

Mezi nejběžněji používané metody ke snižování rizika patří retence rizik. Tato metoda 

spočívá v tom, že má podnikatel neomezené množství rizik, proti kterým nic nedělá. Mohou 

být buď vědomá, kdy sice víme, že se riziko vyskytlo, ale neuděláme nic na jeho odstranění, 

nebo nevědomá, kdy riziko není rozpoznáno, ale je nevědomě zadrženo. Dále mohou být 

dobrovolná, to je tehdy, když je riziko rozpoznáno a souhlasíme s možnou ztrátou, či 

nedobrovolná – nevědomě zadržena nebo se jim nelze vyhnout. [4]  

 

1.4.3 Redukce rizika 

 
Redukci rizika můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří metody odstraňující 

příčiny vzniku rizika (přesun rizika) a druhou metody snižující nepříznivé důsledky rizika 

(diverzifikace a pojištění). 
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1) Metody odstraňující příčiny vzniku rizika 

 

Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 

Charakteristickým rysem je defenzivní přístup k riziku. Důležité je respektování podmínek 

přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera. Velký význam v tomto 

směru mají služby jako jsou: factoring, forfaiting, akreditiv, akontace, bankovní záruka, 

inkaso, dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso. [5] 

 

Když rozhodujeme o přesunu rizika, musíme zvážit [6]: 

• Kdo může nejlépe zacházet s riziky, když se uskuteční 

• Jaké jsou náklady nebo přínosy přesunu rizika oproti internímu řízení rizika 

 

2) Metody snižující nepříznivé důsledky rizika 

 

Diverzifikace 

Nejčastější metoda pro snižování nepříznivých důsledků rizika ve firmách. Tato metoda se 

nejvíce používá v investování. Cílem je rozložit riziko na co největší základnu. Před 

samotným rozhodnutím o diverzifikaci by měl podnikatel nejdříve kladně odpovědět na 

výsledky analýz, pokud tato pravidla podcení, mohlo by to vést ke zhroucení nejen malých 

ale i velkých firem. Diverzifikace je klíčem k řízení rizika, protože dovoluje podstatně snížit 

riziko bez nepříznivých účinků na výnos. [6]  

 

Pojištění 

Pojištění je nejstarší forma přenosu rizika. Negativní důsledky rizika se přenesou na 

pojišťovnu, která částečně nebo zcela kryje škody. Velkou výhodou je zde snížení objemu 

vázaného kapitálu, který můžeme investovat výhodněji, nevýhodu pak tvoří nutné úhrady 

pojištění. 

 

1.4.4 Další přístupy 
 

Vzhledem k tomu, že existuje řada metod snižování rizika, které nelze jednoznačně zařadit 

do skupiny metod odstraňujících příčiny rizika nebo do skupiny metod snižujících nepříznivé 
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důsledky rizika, budou v této části uvedeny jednotlivé přístupy ke snižování rizika, aniž bych 

brala ohled na výše zmíněné dělení. 

 

Pružnost firmy 

Umožňuje eliminovat důsledky výskytu určitých rizik v průběhu výroby nebo poskytování 

služeb. Tato metoda je typická především pro úspěšné malé a střední firmy. Pružnost firmy 

lze ohodnotit dobou, během níž je firma schopna reagovat na změny trhu. [4]  

 

Sdílení rizika 

Tato metoda spočívá v rozdělení rizika mezi několik účastníků podnikatelské činnosti. 

Výhodou vytvoření společného subjektu je skutečnost, že podíl každého účastníka je volen 

tak, aby případný neúspěch neohrozil jeho finanční stabilitu, existuje větší šance pro získání 

úvěru od bank a lze také využít předností jednotlivých účastníků (např. marketingové 

zkušenosti). 

 

Vyhýbání se rizikům 

Tato metoda je spíše negativní, protože jde o přístup, kdy je řešení rizik zcela nevyhovující.  

Tento přístup nelze obecně doporučit, protože s podnikatelskými aktivitami je vždy spojeno 

riziko. [5] Ve skutečnosti to znamená, že firma odstupuje od určité aktivity spojené 

s nepřijatelným rizikem. Je však potřeba upozornit na to, že příliš časté vyhýbání se riziku 

zdůrazňuje jeho negativní stránku a vede k opomíjení příležitostí s nepříznivým dopadem na 

konkurenční postavení firmy. [7] 

 

Vytváření rezerv 

Rezervami se rozumí aktiva, která jsou určená pro použití za mimořádných okolností. Jedná 

se o základní metodu snižování rizika v podnikání. Rezervy můžeme vytvářet buď 

materiálové nebo finanční. Materiálové rezervy nám umožní eliminovat výkyvy dodávek 

surovin a komponent a finanční rezervy nám umožní překlenout období nedostatku hotových 

finančních prostředků (nezaplacené pohledávky). Některé firmy musí ze zákona tvořit 

rezervní fondy ze svého zisku.  
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Prognózování 

Prognózování má v procesech snižování rizika nezastupitelné místo. Je ji věnována značná 

pozornost. Snižovat riziko na únosnou míru znamená předvídat, prognózovat a vytvářet 

varianty řešení. Mnoho problémů vzniká v důsledku neznalosti budoucí situace, proto 

manažeři věnují spoustu času metodám, které umožňují předvídat budoucí hodnoty. 

Prognózování je pracný a náročný proces. Jejím cílem je snížení neurčitosti znalostí o 

budoucnu. Mezi hlavní metody prognózování patří kvalitativní (např. metoda Delphi) a 

kvantitativní (např. extrapolace trendů a kauzální modely). [5] 
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2 Rizika, logistické řízení a řízení dodavatelského řetězce 

 

2.1 Logistické řízení 

 

Počátky logistického řízení můžeme hledat v armádě, kde byl hlavní význam logistiky 

zejména v zásobování vojsk a také v jejich přesunu na bojišti. V ekonomické oblasti se pak 

vojska nahrazují výrobky a službami s cílem o dosažení konkurenceschopnosti podniku. 

Logistické řízení můžeme definovat jako „proces plánování, realizace a kontroly efektivního 

a výkonného toku a skladovaného materiálu, zboží, služeb a souvisejících informací z místa 

vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.“[12]  

 

Též známá je definice 7R/7S, která říká, že logistika se zabývá dodáním [12]: 

• Správného výrobku 

• Ve správném množství 

• Ve správném čase 

• Ve správné jakosti 

• Na správné místo 

• Správnému zákazníkovi 

• Za správnou cenu 

 

Hlavním cílem logistického řízení je dosažení konkurenceschopnosti podniku, tento cíl lze 

však rozdělit na vnější a vnitřní cíle. Vnější cíle se snaží o uspokojení požadavků zákazníka 

(např. krátkými dodacími termíny, spolehlivostí dodávek). Snahou vnitřních cílů je 

minimalizace logistických nákladů (např. nákladů na přepravu, udržování zásob). Mezi 

základní principy logistického řízení patří uplatnění systémového přístupu  a koncepce 

celkových nákladů. 
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Vývoj logistického řízení [12] 

 

I. Etapa – Fyzická distribuce (60. – 70. léta) – v této etapě se logistika rozvíjela 

v části dodavatelského řetězce, která je nejblíže zákazníkovi a to v dodávkách 

hotových výrobků zákazníkům 

 

II. Etapa – Integrované logistické řízení (70. – 80. léta) – zde dochází k řízení celého 

dodavatelského řetězce od surovin, přes zásoby polotovarů, až po hotové výrobky 

 

III. Etapa – Řízení dodavatelského řetězce (od 80. let až současnost) – v této etapě 

dochází k řízení dodavatelského řetězce od dodavatelů, přes výrobce, 

velkoobchod, maloobchod, až po konečného zákazníka 

 

2.2 Řízení dodavatelského řetězce 

 
 
Tradiční dodavatelský řetězec můžeme definovat jako „vícestupňový systém dodavatelů, 

výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků.“ [3] Mezi dvěma sousedními stupni jsou 

dodavatelsko-odběratelské vztahy. Zároveň mezi těmito stupni proudí v obou směrech 

materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. K materiálovým tokům se řadí toky 

surovin, meziproduktů a hotových produktů, proudících směrem od dodavatelů k zákazníkům 

a opačně orientované toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky 

mohou zahrnovat různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických vztahů apod. 

Informační toky propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách, plánech atd. 

Rozhodovací toky jsou posloupností rozhodnutí účastníků, ovlivňující celkovou výkonnost 

řetězce.   

 

Strukturu dodavatelského řetězce nám znázorňuje obr. 2. U konkrétních dodavatelských 

řetězců se struktura může lišit, některé stupně nemusí vůbec existovat a naopak nějaké další 

mohou v řetězci přibýt. 



19 

 

Obr. 2: Lineární struktura dodavatelského řetězce 

Zdroj: [3] 

 

Důležitým klíčem k dosažení konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce je právě kvalita 

jeho řízení.  Úspěšné řízení dodavatelského řetězce nám může přinést řadu výhod, kterými 

jsou [3]: 

• Snížení úrovně zásob o 10-15 % 

• Dosahování 95-99 % v přesnosti dodávek  

• Ušetření 10-15 % dopravních nákladů 

• Zkrácení o 10-20 % dodacích lhůt 

 

Řízení dodavatelského řetězce je procesem řešení problémů především na taktické a 

operativní úrovni. Obvykle se předpokládá, že se produkční a dopravní data mění podle 

určitého známého pravděpodobnostního rozdělení. Čas se měří ve dnech nebo týdnech. 

Zahrnuje aktivity jako jsou [3]: 

• Prognózování poptávky 

• Agregované plánování 

• Řízení poptávky a nabídky 

• Rozmístění a řízení zásob 

• Rozvrhování produkce 

• Plány přepravy atd. 

 

Při řízení dodavatelských řetězců je výrazně specifický rozsah odpovědnosti s ohledem na 

danou firmu a její vztahy k dodavatelům a odběratelům. Dodavatelské řetězce se mohou 

vyskytovat ve velmi širokém spektru, od řetězců v rámci jedné firmy, kde existuje více 

nezávislých nákladových středisek, až po globální mezinárodní řetězce.  
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V současné době se mění charakteristiky dodavatelských řetězců. Hlavním akcentem je 

především složitější struktura dodavatelských sítí a jejich dynamika. Vznikají, vyvíjejí se, ale 

i zanikají dynamické dodavatelské sítě. Modelování a simulace jsou klíčové přístupy pro 

analýzu a zlepšování dodavatelských systémů, které mohou ve spojení s moderní informační 

a komunikační technologií pomoci řešit celou řadu manažerských problémů. [3] 

 

 

2.3 Faktory ovlivňující rizika dodavatelského řetězce   

 

Existuje několik faktorů, které ovlivňují míru rizika v dodavatelském řetězci, pro příklad 

uvedu některé z nich [13]: 

 

• Globalizace: Umožňuje převedení výrobních kapacit do rozvojových zemí, dosažení 

nákladových úspor a vstup na nové trhy. Globální řetězce jsou však vystaveny 

většímu riziku způsobenému jejich složitostí a velikostí, dále se prodlužují logistické 

toky a důležitou roli také hrají kulturní rozdíly.  

 

• Outsourcing: Původními výhodami outsourcingu jsou snížení nákladů a možnost 

společnosti se soustředit na klíčové podnikatelské činnosti. Tyto výhody jsou však 

vyvažovány zvýšeným rizikem v podobě ztráty kontroly a dalšího rozčlenění 

dodavatelského řetězce na složitější systém, který se obtížněji řídí.  

 

• Centralizace: Nákladové úspory dosahované úsporami z rozsahu, především díky 

lepší možnosti rozložení fixních nákladů. S mírou centralizace klesá flexibilita 

řetězce a opět roste riziko, jelikož při maximální centralizaci stačí k selhání celého 

systému jedno narušení.  

 

• Štíhlá výroba: Důvodem k zeštíhlování jsou opět náklady, které jsou vynakládány 

neefektivně a tudíž jsou „plýtváním“. Typickým příkladem jsou nadbytečné zásoby 

nebo znásobení dodavatelů v dodavatelském řetězci. Avšak pokud tyto „nárazníky“ 

nejsou k dispozici, je zasažení rizikovou situací mnohem pravděpodobnější. 
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• Komplexní produkty a služby: Složitost a rozmanitost dnešních výrobků neustále 

roste a s tímto růstem je spojen i růst složitosti dodavatelského řetězce, který za 

daným výrobkem stojí. S mírou složitosti se poté zvyšuje i náchylnost dodavatelského 

řetězce k poruchám.  

 

• IT – závislost: Logistické toky v dodavatelských řetězcích jsou dnes velice úzce 

propojené s IT systémy. Při poruše či nestabilitě IT systémů může dojít k narušení 

plynulosti těchto toků.  

 

• Deficity informací: Dobrý management informací je jedním ze základních 

předpokladů pro řízení dodavatelských řetězců. Při nedostatečném sdílení informací a 

znalostí jednotlivých podniků se řetězec vystavuje vyšším rizikům, které v některých 

případech nebude schopen ani rozpoznat. 

 

• Specializované závody: Speciální, nenahraditelné složky dodavatelského řetězce mají 

stejný dopad na dodavatelský řetězec jako centralizace – snižují flexibilitu a tím 

zvyšují riziko.  

 

• Proměnlivost poptávky: Zvyšování nestabilnosti poptávky vede k její těžší 

předvídatelnosti a tím pádem se zvyšuje riziko nerovnosti s kapacitami 

dodavatelského řetězce.  

 

• Technologické inovace: Pokrok a výzkum je jeden z hnacích motorů byznysu, bez 

inovování bychom se rychle stali konkurence neschopnými, ale také zvyšuje riziko, 

jelikož představuje novost a změnu.  

 

2.4 Řízení rizik v dodavatelském řetězci 

 

Každá firma se potýká s riziky ať už vědomě či nevědomě. V případě dobře řízeného 

dodavatelského řetězce se mohou dopady rizik minimalizovat, můžeme předejít problémům, 

které by později přešly v katastrofu. Pokud přece jen chceme těmto rizikům čelit, měli 

bychom si umět odpovědět na otázky, zda známe dostatečně zdroje rizik, zda jsme zhodnotili 
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jejich dopad a také zda máme dodavatelský řetězec dostatečně imunní vůči problémům a zda 

je schopen unést určité ztráty.  

Většina rizik, která ohrožují dodavatelský řetězec, jsou předvídatelná, ale existují i taková, 

která nedokážeme předpovědět, např. exploze továrny, zemětřesení, povodně apod. Přitom ne 

každá katastrofa musí vyloženě znamenat ztrátu zisku, důležité proto je se na přírodní 

katastrofu předem připravit. Avšak katastrofy se řadí mezi rizika až na poslední místo, 

nejčastějšími riziky v dodavatelském řetězci patří – selhání dodavatelů, přerušení výroby, 

logistické potíže, poruchy IT či rostoucí ceny ropy a energií. Tato rizika jsou ale 

předvídatelná, tudíž je každá firma může mít neustále pod kontrolou. [17]  

Jednotlivá rizika v dodavatelském řetězci se klasifikují různě. Pro příklad uvádím klasifikaci 

těchto rizik podle Waterse a Pecka.  

 

Podle Waterse se člení tato rizika na [14]: 

• Interní (uvnitř logistického řetězce jedné organizace) 

• Plynoucí ze vzájemných vazeb mezi podniky v dodavatelském řetězci 

• Přicházející z vnějšího prostředí mimo dodavatelský řetězec 

 

Dle Pecka se rizika dělí na [15]: 

• Poptávková - Poptávková rizika se týkají potenciálního nebo skutečného narušení 

materiálových a informačních toků (příp. toků hotovosti), které vycházejí z vnitřní 

struktury dodavatelského řetězce ve směru k trhu. 

• Dodávková – Dodávková rizika se týkají potenciálního nebo skutečného narušení 

materiálových a informačních toků (příp. toků hotovosti), které vycházejí z vnitřní 

struktury dodavatelského řetězce ve směru k dodavatelům.  

• Procesní - Procesní rizika jsou rizika spojená s variabilitou firemních provozních 

procesů. Vztahují se k výkonu, zatímco řídící rizika se vztahují k plánování. 

• Řídící – Řídící rizika jsou předpoklady, pravidla, systémy a postupy, které řídí, jak 

organizace provádí kontrolu nad procesy. 

• Environmentální - Environmentální rizika jsou rizika spojená s vnějším okolím 

společnosti, neočekávanou událostí. Tato rizika mohou mít dopad na společnost 

přímo nebo přes dodavatele a zákazníky. 
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Důležitým aspektem pro minimalizaci rizika je flexibilita dodavatelského řetězce, protože 

právě rychlost nám zajišťuje konkurenční výhodu.  Čím dříve odhalíme riziko, tím více 

minimalizujeme jeho dopady. Není snadné přemýšlet každý den o rizicích, která mohou 

ohrozit náš business. Je to pracný, bolestivý, ale také jediný způsob, jak se na rizika připravit, 

jak je zmírnit či potlačit.  

 

K tomu slouží i následující specifické SCM1 (Supply Chain Management) funkcionality, 

které podporují optimální řízení rizik [17]: 

• Strategický návrh dodavatelské sítě  

• Plánování poptávky  

• Plánování distribuce  

• Plánování výroby 

• Přeprava a logistika  

• Řízení událostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SCM je označení jak pro činnost řízení dodavatelského řetězce, tak pro software tuto činnost podporující. 
Obvykle se jedná o celý balík programových prostředků, který umožňuje propojení jednotlivých článků 
dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho 
schopnost reagovat na požadavky zákazníka, např. zkrácením časů dodání. SCM je v dnešní době často pouze 
jedním z modulů komplexního podnikového IS (též ERP). [18] 
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3 Nástroje pro řízení rizika 

 

Většina autorů uvádí shodně rozdělení nástrojů pro řízení rizika na kvalitativní a kvantitativní 

metody. Rais a Smejkal ve své knize doplňují tyto metody ještě o kombinované metody.  

 

Kvalitativní metody 

 

Jsou založeny na popisu závažnosti potenciálního dopadu a na pravděpodobnosti, při které 

daná událost nastane. [5] Vyznačují se tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu (např. 

jsou obodována <1 až 10> nebo určena pravděpodobností <0;1> nebo slovně <malé, střední, 

velké> apod.). Úroveň bývá určována kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody jsou 

jednodušší a rychlejší, ale více subjektivní. Přináší problémy v oblasti zvládání rizik, při 

posuzování přijatelnosti finančních nákladů nutných k eliminaci hrozby, která může být 

kvalitativní metodou charakterizována třeba jako „velká až kritická“. Kontrola efektivnosti 

nákladů se však znesnadňuje, protože chybí jednoznačné finanční vyjádření. [4]  

 

Nejčastěji se používají při [5]: 

• Upřesnění postupů při detailní analýze rizik 

• Nedostatečné kvalitě či kvantitě získaných číselných údajů pro jejich využití 

v kvantitativních metodách 

 

Mezi kvalitativní metody patří např. [5]: 

• Metoda Delphi 

• Brainstorming 

• Pohovory [6] 

• Afinitní diagramy 

• Dotazníky 

• Kontrolní seznamy – checklisty, promptlisty 

• Analýza SWOT [1] 
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Kvantitativní metody 

 

Jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. 

Používají číselné ocenění jak v případě pravděpodobnosti vzniku události, tak i při ocenění 

dopadu dané události. Obvykle vyjadřuji dopad ve finančních termínech, např. „tisíce Kč“. 

Nejčastěji je riziko vyjádřeno ve formě roční předpokládané ztráty, vyjádřené finanční 

částkou.  

Tyto metody jsou více exaktní než kvalitativní, jejich provedení vyžaduje více času a úsilí, 

ale poskytují finanční vyjádření rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. Nevýhodou 

kromě náročnosti na provedení a zpracování výsledků je vysoce formalizovaný postup, který 

může vést k tomu, že nebudou postihnuta specifika posuzovaného subjektu, která mohou vést 

k vysoké zranitelnosti, z důvodů zahlcení hodnotitele značným objemem formálně 

strukturovaných dat. Kvalita výsledků souvisí s relevantností získaných údajů. [5]  

 

Mezi kvantitativní metody patří např. [5]: 

• Rozhodovací stromy 

• Simulace Monte Carlo [6] 

• Analýza příčin a důsledků [1] 

 

Kombinované metody 

 

Vycházejí z číselných údajů, cíl je díky kvalitativnímu hodnocení ve větším přiblížení se 

realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí kvantitativní metody. Ovšem údaje použité 

v kvalitativních metodách nemusí vždy odrážet přímo pravděpodobnost události či výši 

jejího dopadu, ale mohou být ovlivněny měřítkem stupnice, která je v konkrétní metodě 

použita. [5]  

 

V následující části se budu věnovat mnou vybraným metodám, které se pak budu snažit ve 

čtvrté části aplikovat do logistického problému.  

 

Tab. 1. nám znázorňuje, které metody nejčastěji doporučují vybraní autoři. Mezi nejběžnější 

můžeme označit metody, jako jsou analýza stromu poruch či událostí, simulace Monte Carlo, 
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analýza příčin a důsledků (neboli Ishikawův diagram). Jako málo vyskytující se metodu 

můžeme označit motýlkový model.   

 

Tab. 1: Nejpoužívanější metody podle jednotlivých autorů 

Autor 

Metoda 

Korecký 
M.; 

Trkovsk
ý V. 

Smejka
l V.; 

Rais K. 

Kruli
š J. 

Mern
a T.; 
Al-

Thani 
F. 

Hnilic
a J.; 

Fotr J. 

Paleče
k M. 

Grasseov
á M. 

Přibyl 
P.; 

Janot
a A.; 
Spale
k J. 

Analýza kořenových 
příčin ●   ●           
Analýza příčin a 
důsledků ●   ●     ● ●   
FMEA   ●           ● 
Analýza stromu poruch   ● ●     ●   ● 

Systémové a procesní 
diagramy ●               
Diagramy vlivů ●               
Diagramy pole sil ●               
Metoda Monte Carlo   ● ● ● ●       
Analýza scénářů     ●   ●   ● ● 
Analýza stromu událostí     ●     ●   ● 
Paretova analýza     ●       ● ● 
Analýza citlivosti       ● ●       
Analýza typu motýlek  ●             ● 
Metoda UMRA               ● 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [1, 4, 2, 6, 7, 10, 11, 8] 

 

3.1 Diagram příčin a důsledků 

 

Tvůrcem  tohoto diagramu je Kaor Ishikawa, který jej poprvé použil v 50. letech minulého 

století pro řešení problémů s kvalitou. Diagramu příčin a důsledku se také říká podle svého 

typického vzhledu tzv. diagram „rybí kostry“. Obr. 3. nám znázorňuje vztahy mezi 

výsledkem a všemi faktory (příčinami), u kterých se předpokládá, že daný výsledek 

ovlivňují. Díky němu hledáme faktory a podfaktory, které mají za příčinu buď pozitivní nebo 

negativní důsledek a zjišťujeme, které z faktorů jsou klíčovými příčinami výsledku.  
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Obr. 3: Vzor diagramu příčin a následků 

Zdroj: [11] 

 

Postup vytvoření diagramu zahrnuje následující kroky [11]: 

• Jednoznačně a konkrétně definujeme důsledek, který budeme analyzovat – 

Důsledek může být stanoven jak pozitivně, tak negativně. V případě, že je stanoven 

důsledek negativní, který již nastal, snažíme se hledat jeho příčiny, abychom mohli 

provést nápravná opatření. Pokud však předpokládáme, že důsledek teprve nastane, 

hledáme příčiny s cílem přijmout preventivní opatření. Jestliže stanovíme důsledek 

pozitivně jako cíl, snažíme se hledat příčiny, které nám umožní dosáhnout tohoto cíle. 

Měli bychom se snažit stanovit důsledek jednoznačně a konkrétně, jelikož pro obecně 

stanovené důsledky (typu nízká kvalita, nevyhovující pracovní podmínky) lze velmi 

obtížně najít konkrétní příčiny. Důsledky jako např. neefektivní jednání, stísněné 

uspořádání kanceláří jsou více konkrétní a proto umožňují najít skutečné příčiny. 

Stanovený důsledek pak zaznamenáme do trojúhelníku (tzv. rybí hlavy) na pravé 

straně diagramu. 

 

• Stanovíme a zaznamenáme do diagramu hlavní kategorie faktorů (příčin), které 

ovlivňují následek, který analyzujeme – Tzv. „žebra“ ryby na diagramu nám 

vyjadřují hlavní kategorie příčin, jako pomůcku můžeme použít tzv. 4 M (methods – 
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metody, manpower – zaměstnanci, materials – materiál, machinery – technika) nebo 4 

P (policie – politika, procedures – postupy, people – zaměstnanci, plant – závod). 

Hlavní kategorie příčin můžeme členit i podle Shewhartového pojetí procesu (stroje, 

metody, prostředí, materiál, měření a lidé). Takovéto hlavní kategorie příčin se 

používají zejména v průmyslových podnicích při využití Ishikawova diagramu. 

Hlavní kategorie faktorů nemůžeme chápat jako univerzální, vždy je musíme 

vztahovat ke konkrétnímu výsledku, proto se mohou lišit při využití tohoto diagramu 

i v rámci jedné organizace. Jako jedna z hlavních kategorií se nejčastěji zařazuje 

komunikace. Pro stanovení hlavních kategorií se dá využít také tzv. metoda 

McKinsley 7 S. Jako hlavní kategorie příčin se stanoví následujících 7 S – strategie, 

struktura, systém řízení, styl řízení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty.  

 

• Stanovíme faktory a subfaktory v každé hlavní kategorii faktorů, které ovlivňují 

výsledek – Abychom mohli identifikovat faktory a subfaktory, můžeme použít 

některou z metod generování nápadů, např. brainstorming. Jednoduchý způsob, jak 

zjistit příčiny, je využití hlavních faktorů pro pokládání otázek při hledání příčin a 

subpříčin (např. Jak naši zaměstnanci ovlivňují…? Jak postupy zapříčiňují…? Jak 

plány ovlivňují…? Tyto faktory a subfaktory následně zaznamenáme do diagramu. 

V případě použití brainstormingu je důležité, aby účastníci řekli zapisovateli, do jaké 

hlavní kategorie spadá jimi řečená příčina. Důležité je, abychom zaznamenali i stejné 

příčiny, pokud spadají pod jiné hlavní kategorie. Hledání příčin a podpříčin 

provádíme tak dlouho, dokud nevyčerpáme všechny možnosti a nápady. Ovšem než 

přistoupíme k dalšímu kroku, měli bychom veškeré návrhy z grafu nechat tzv. uležet.  

 

• Identifikujeme zásadní (klíčové) příčiny – Snažíme se hledat příčiny, které se dají 

považovat za klíčové ve vztahu k danému důsledku. Musíme mít však na paměti, že 

umístění příčiny v diagramu není ukazatelem jejího významu. To znamená, že např. 

jeden subfaktor může být jedinou příčinou daného důsledku. Mezi klíčové příčiny 

mohou patřit ty, které se v diagramu opakují. Za klíčové příčiny můžeme považovat 

konkrétní příčiny důsledku, které není potřeba dále dekomponovat a na jejich 

odstranění lze již navrhnout konkrétní nápravná či preventivní opatření, ty 

zaznamenáme např. na samostatný list papíru.  
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• Provedeme prioritizaci seznamu klíčových příčin – K vyhodnocení klíčových 

příčin posuzovaného důsledku se dá použít i Paterův diagram. Pro zpracování 

můžeme získat výchozí údaje např. hlasováním členů týmu a to např. tak, že každý 

podle svého názoru vybere 3 nejdůležitější klíčové příčiny a přiřadí jim bodová 

ohodnocení, k tomuto hodnocení můžeme využít metodu alokace 20 bodů, kdy 

jednotliví členové týmu přiřadí 20 bodů mezi klíčové příčiny dle vlastního 

rozhodnutí. Mohou se ale rozhodnout, že celých 20 bodů přiřadí pouze jedné příčině 

nebo je rozdělí dle svého uvážení. Každý z členů musí své rozhodnutí zdůvodnit. U 

zvolených příčin provedeme sběr dat, abychom zjistili, do jaké míry jsou skutečně 

klíčem k úspěchu. 

 

3.2 Analýza stromu poruch (FTA – Fault Tree Analysis) 
 

Tato metoda je vyvinuta pro účely elektrotechniky a nyní se používá pro hodnocení rizika 

(např. v jaderné energetice). V poslední době se ukazuje, že je použitelná také pro chemická 

či jiná průmyslová zařízení. Strom poruch sestaven pro závažný stav může být velmi 

rozsáhlý, neboť vytváří nejrůznější kombinace příčin poruch. [10] 

Jedná se o deduktivní metodu a slouží pro identifikaci a analýzu faktorů, které mohou vést 

k nežádoucí události, nazývanou též vrcholovou událostí. Vrcholová událost je specifická 

porucha či selhání zařízení, jejíž příčiny se snažíme nalézt. Příčinami mohou být chyby 

komponent, lidské chyby nebo vnější okolnosti, které se vymykají normálnímu chodu 

zařízení nebo normálnímu průběhu zkoumaného procesu. Tato metoda může být použita jak 

kvalitativně, tak kvantitativně.  

 

Postup [1]: 

• Určení vrcholové události, která bude analyzována. V případě, že se analyzují i 

důsledky události, měl by strom obsahovat i část, která se vztahuje ke zmírnění 

důsledků. 

• Počínaje vrcholovou událostí, hledají se bezprostřední příčiny poruchových stavů 

vedoucích k identifikované události. 

• Hledají se příčiny pro každý z nalezených poruchových stavů. 
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• Stejným způsobem se postupuje do dalších nižších úrovní. Události na nejnižších 

úrovních jsou nazývány jako základní události. 

• Pokud můžeme k základním událostem přiřadit pravděpodobnosti, může se vypočítat 

pravděpodobnost vrcholové události. Musí se prokázat, že vstupní události na každé 

úrovni jsou nutné i postačující k vytvoření výstupní události, jinak není možné 

analýzu provádět. 

 

3.3 Analýza stromu událostí (ETA – Event Tree Analysis) 

 

Strom událostí je logický graf, který popisuje logický rozvoj událostí. Jedná se o metodu 

induktivní. [10] Zkoumá vzájemně se vylučující následné události, které jsou iniciovány 

spouštěcí událostí. Slouží k analýze sledu událostí vyvolaných iniciační událostí a používá 

stromovou strukturu, která znázorňuje postupný vývoj od iniciační události až ke konečnému 

výsledku. Umožňuje nám počítat pravděpodobnost každého konečného výsledku. V místě 

větvení mohou být pouze události, které se vzájemně vylučují a součet jejich 

pravděpodobností je rovný jedné. Tuhle metodu můžeme použít pro hodnocení jednotlivých 

scénářů vývoje událostí vyvolaných iniciační událostí. Pokud ale chceme kromě určení 

pravděpodobností modelovat i možné přínosy či ztráty, tak je možné je modelovat pomocí 

rozhodovacích stromů.[1] 

 

Postup při sestavení stromu událostí:[10] 

• Identifikace sledované události 

• Identifikace bezpečnostních funkcí předcházejících této události 

• Sestavení stromu událostí 

• Vyhodnocení logického grafu a možných následků 

 

Pokud jsou dostupná vhodná data, můžeme přistoupit k vyhodnocení pravděpodobnosti 

konečné události. Lze stanovit pravděpodobnost nezvratné posloupnosti poruch a navrhnout 

úpravy vedoucí ke zlepšení.  
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3.4 Analýza typu motýlek (bow tie analysis) 

 

Analyzuje a popisuje cesty od příčin rizika k jeho následkům. Můžeme říct, že se v podstatě 

jedná o kombinaci metod stromu poruchových stavů a stromu událostí, ovšem jejím cílem je 

jednoduché znázornění mechanismu vzniku a následků rizika, které jsou doplněné o [1]: 

• Preventivně působící bariéry (resp. řídící akce), které mohou zabránit vzniku rizikové 

události 

• Reaktivní řídící akce pro zabránění důsledkům nebo jejich zmírnění či obnovu funkcí 

systému nebo provozu zařízení a to v případě, že k rizikové události skutečně dojde. 

 

Jednoduché schéma tohoto modelu nám ukazuje obr. 4. Tomuto diagramu lze snadno 

porozumět. Znázorňuje jak preventivní, tak reaktivní opatření ke zmírnění důsledků rizika.  

Je vhodný pro prezentaci a vysvětlení podstaty rizika a navrhovaných opatření nebo pro 

jejich návrh a diskusi v týmu. Můžeme jej použít pro hrozby i příležitosti.  

 

Obr. 4: Schéma diagramu typu motýlek 

Zdroj: [1] 

 

Postup [1]: 

• Je identifikováno riziko, které bude analyzováno. Riziko je zakresleno jako centrální 

uzel diagramu. 

• Připraví se seznam příčin rizika, s uvažováním zdrojů rizika. 

• Je identifikován mechanismus, kterým ze zdrojů rizik vzniká kritická událost. 
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• Příčiny, které jsou nakreslené vlevo, se pojí s čarami s centrálním uzlem. Do 

diagramu se zakreslí i faktory, které by mohly vést ke stupňování (eskalaci) rizika 

(faktor stupňování). 

• Do spojovacích čar se zakreslí možná prevenční řídící opatření a opatření k řízení 

stupňování ve tvaru vertikálních bariér. V případě analýzy příležitosti, směřují tato 

opatření na posílení stupňování a vzniku příležitosti, u hrozeb se jedná o utlumení.  

• Na pravé straně diagramu se identifikují potenciální následky rizika a propojí se opět 

čarami s kritickou událostí. 

• Napříč těchto čar se zakreslí bariéry proti následkům. V případě analýzy příležitostí 

tyto bariéry znamenají řízení podporující vytvoření pozitivních následků. 

• Pod diagramem je možno znázornit manažerské funkce, které podpoří příslušné řídící 

zásahy, např. kontroly nebo tréninky.  
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4 Aplikace vybraných nástrojů v logistickém řízení 
 
 
V této části se budu snažit o aplikaci vybraných metod do logistického problému. Nejdříve 

jsem si uspořádala tým spolužáků, se kterými jsem dané metody řešila na základě týmové 

práce. Tým se skládal ze 4 účastníků. Jednotlivými členy týmu byli spolu se mnou Markéta 

Funioková, Patrik Svoboda a Jaroslav Horný. Pro realizaci vybraných metod jsme si vybrali 

prázdnou učebnu, ve které jsme dané metody řešili. V příloze 1 přikládám fotografie ze 

společného řešení následujících metod. Jako rizikovou událost, kterou jsme řešili u 

jednotlivých metod, jsme si zvolili zpoždění dodávky koncovým zákazníkům. 

 
 

4.1 Diagram příčin a důsledků (Ishikawův diagram) 

 

Jako první metodu pro řešení daného problému jsem si vybrala diagram příčin a důsledků. 

Při řešení této metody, jsme se snažili nalézt všechny možné příčiny, které by mohly mít vliv 

na námi zvolenou rizikovou událost.  

 

V první fázi jsme se snažili definovat rizikovou událost, která byla stejný pro všechny řešené 

metody. Touto rizikovou událostí bylo zpoždění dodávky. V dalším kroku jsme hledali 

hlavní faktory, které nám tuto událost ovlivňují. Jako hlavní faktory jsme zvolili výrobu, 

dodavatelé, skladování, prostředí a legislativu.  

 

V další části řešení této metody jsme přistoupili k brainstormingu, na jehož základě jsme si 

pokládali otázky, které nám pomohly nalézt všechny možné faktory a subfaktory (příčiny a 

subpříčiny). Ty jsme pak následně zaznamenávali do diagramu příčin a následků, který nám 

zobrazuje obr. 5. Tahle fáze byla nejzajímavější ze všech částí postupu řešení této metody. 

Při hledání příčin docházelo často ke shodě, kdy více členů navrhovalo tu samou příčinu. 

Prolínaly se vazby mezi jednotlivými příčinami, kdy jedna subpříčina ovlivňovala více 

příčin, ale každou z jiné kategorie. Během brainstormingu se vyskytl menší konflikt, kdy 

jeden člen navrhl příčinu, kterou mu vzápětí jiný člen vyvrátil. Bylo to způsobeno 

dominantní povahou jednoho člena týmu.  
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U této metody nám působil velký problém fakt, že nejsme odborníky z daných oborů, a proto 

jsme si nedokázali některé problémy představit v reálném prostředí a nebyli tak schopni je 

více rozebrat, což mohlo mít vliv i na naše navrhované příčiny.  

 

 

Obr. 5: Vypracovaný diagram příčin a následků na základě týmové práce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po zakreslení všech příčin do diagramu, bylo naším dalším krokem zvolit nejdůležitější 

(klíčové) příčiny. Každý z členů týmu vybral 3 pro něj nejdůležitější příčiny, které zároveň 

bodově ohodnotil a to tak, že rozdělil 20 bodů mezi svá 3 rozhodnutí dle svého uvážení.  

 

Následující tabulky 2, 3, 4 a 5 nám shrnují jednotlivá hodnocení všech členů týmu.  
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Veronika Štixová  

Tab. 2:  Hodnocení nejdůležitějších příčin členem týmu 

  Název příčiny 
Bodové 

ohodnocení 
Důvod ohodnocení 

1. příčina 
Přírodní 

katastrofa 2 

Protože se nedá 
ovlivnit ani 

předpovědět a může 
to způsobit velký 
problém i na delší 

dobu. 

2. příčina 
Porucha 

klíčových strojů 10 
Pokud se porouchá 

důležitý stroj, zastaví 
se celá výroba. 

3. příčina 
Špatná 

předpověď 
prodejů 

8 

Špatná předpověď 
může vést buď k 

nadměrným zásobám 
nebo ke ztrátě prodejů 
z důvodu nedostatku 

zdrojů. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě názorů jednotlivých členů týmu 

 

Patrik Svoboda 

Tab. 3:  Hodnocení nejdůležitějších příčin členem týmu 

  Název příčiny 
Bodové 

ohodnocení 
Důvod ohodnocení 

1. příčina 
Dopravní 

komplikace 
(kolona) 

10 

Většina věcí se 
převáží pomocí 

nákladních 
automobilů a když se 
stane např. kalamita, 

může to způsobit 
velký a neočekávaný 
problém při dodávce. 

2. příčina 
Chybné 

plánování kroků 
výroby 

7 

Při výrobě nového 
výrobku se může 

chybně naplánovat 
výroba, která povede 
ke zpoždění celého 
výrobního procesu. 

3. příčina 
Finanční 
problémy 

dodavatele 
3 

Dodavatel může díky 
finančním problémům 
změnit svá písemná 

rozhodnutí. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě názorů jednotlivých členů týmu 
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Markéta Funioková 

Tab. 4:  Hodnocení nejdůležitějších příčin členem týmu 

  Název příčiny 
Bodové 

ohodnocení 
Důvod ohodnocení 

1. příčina 
Nedodržení 

dodacích 
termínů 

6 
Když se zpozdí 

dodávka materiálu, 
způsobí to problém. 

2. příčina 
Nedostatečná 

pojistná zásoba 10 
Když nemají nic na 

skladě, nemohou nic 
vyrábět. 

3. příčina 
Chybné 

plánování kroků 
výroby 

4 

Při chybných krocích 
dochází k celkovému 
zpoždění ve výrobě 

nebo znovuobnovení 
celého procesu 
výroby z důvodu 

nekvalitních výrobků. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě názorů jednotlivých členů týmu 

 

Jaroslav Horný 

Tab. 5:  Hodnocení nejdůležitějších příčin členem týmu 

  Název příčiny 
Bodové 

ohodnocení 
Důvod ohodnocení 

1. příčina 
Nedostatečná 
komunikace 2 

Pokud je špatná 
komunikace, mohou 
vznikat nejasnosti 
díky kterým taky 

dochází ke zpoždění. 

2. příčina 
Porucha 

klíčových strojů 9 
Když dojde k poruše 

klíčového stroje, 
zastaví se výroba. 

3. příčina 
Nedostatečná 

pojistná zásoba 9 

Taktéž z důvodu 
nedostatečné zásoby 
dochází k zastavení 

výroby. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě názorů jednotlivých členů týmu 
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Jednotlivé názory všech účastníků týmu jsem vynesla do grafu znázorněném na obr. 6, na 

jehož základě můžeme vidět, že největší váha je přisuzována klíčovým příčinám: 

• Porucha klíčových strojů 

• Nedostatečná pojistná zásoba 

 

Obr. 6: Vyhodnocení klíčových příčin z diagramu příčin a důsledků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Porucha klíčových strojů může znamenat opravdu velký problém. Zejména tehdy, když se 

nedá předpokládat a stroj je porušen či zničen vlivem nečekané přírodní události (např. 

požárem či povodní). Pak trvá i delší dobu, než se vše vrátí do zaběhlých kolejí a provoz 

začne opět fungovat. Samozřejmě k poruše dochází také vlivem špatné manipulace, když 

pracovníci nejsou dostatečně zaškoleni pro zacházení se strojem. Dalším důvodem, proč 

dochází k poruše strojů, je vlivem opotřebovávání součástek. Nejlepším způsobem, jak 

předcházet nejčastějším poruchám klíčových strojů, je  jejich pravidelná údržba.  

 

Druhou nejdůležitější příčinou je nedostatečná pojistná zásoba. I tohle může způsobit velký 

problém, především, když dojde z nějakého důvodu ke zvýšení poptávky, se kterou podnik 

nepočítal a nemá dostatek zásob na skladě. Pokud by se podnik chtěl proti zvýšené poptávce 

pojistit a zvýšil si svou zásobu na skladě, tak v případě, že nedojde ke zvýšení poptávky dle 

jeho očekávání a zásob bude na skladě přebytečné množství, je to pro podnik zcela 



38 

nevyhovující. Peníze, které má uložené v nevyužitých zásobách, mohl investovat např. do 

vzdělávání či inovace strojů. Myslím si, že je v tomto případě zcela nezbytné provádění 

prognóz, na jejichž základě bude podnik vědět nebo alespoň předpokládat, jaká bude 

poptávka po výrobcích a díky tomu si zvolí i optimální výši pojistné zásoby.  

 

4.2 Analýza stromu poruch (FTA – Fault Tree Analysis) 
 
 

Další metodou, kterou jsem si pro řešení daného problému vybrala, je analýza stromu poruch. 

Riziková událost zůstala stejná, jako u předchozí metody a to zpoždění dodávky. Po určení 

vrcholové události jsme se snažili najít bezprostřední příčiny poruchových stavů vedoucí 

k této události. Zvolil jsme dvě dle našeho názoru nejdůležitější poruchové stavy, kterými 

bylo zpoždění dodávky z důvodu neuskutečněné nakládky a z důvodu problémů 

s dodavatelem. Dále jsme hledali příčiny pro každý z nalezených poruchových stavů a 

stejným způsobem jsme pokračovali až do nižších úrovní. Podrobný postup nám znázorňuje 

obr. 7. 

Při řešení této metody jsme se zaměřili pouze na dvě hlavní příčiny, které jsme dále 

podrobněji rozebírali do nejnižších možných úrovní. Příčiny, které byly pro řešení metody 

bezpředmětné, jsme už dále nerozebírali. 
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Obr. 7: Strom poruch 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Analýza stromu událostí (ETA – Event Tree Analysis) 
 
 

Stejným způsobem, jakým jsme postupovali při sestrojení stromu poruch, jsme postupovali 

při sestrojení stromu událostí. Rozdíl v těchto dvou metodách je ten, že u stromu událostí 

jsme se snažili nalézt všechny možné důsledky vrcholové události, která i v tomto případě 

zůstala stejná jako v předešlých metodách. Jako dva hlavní důsledky jsme zvolili ztrátu 

spokojenosti zákazníka a zvýšené náklady. Tyto důsledky se pak dále větví na další na ně 

navazující důsledky rizikové události. Znázornění vypracovaného stromu událostí nám 

ukazuje obr. 8.  

 

 
 
Obr. 8: Strom událostí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
Během vypracovávání stromu důsledků jsme se s členy týmu shodli na tom, že ať už se jedná 

o jakýkoliv důsledek, může to v konečné fázi vždycky znamenat ztrátu zákazníka.  

 
 

4.4 Analýza typu motýlek (bow tie analysis) 
 
 
Analýza typu motýlek je poslední metoda, kterou jsem se snažila ve své práci aplikovat. 

Jedná se o kombinaci dvou předešlých metod a to konkrétně strom poruch a strom událostí. 

Zpožděná 
dodávka 

Ztráta 
spokojenosti 

zákazníka 

Zvýšené 
náklady 

Penále Urgentní 
dodávka 

Ztráta 
zákazníka 

Ztráta 
konkurence-
schopnosti 

Ztráta pověsti 
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Oproti těmto dvou metodám zahrnuje ještě navíc opatření, která mají zabránit vzniku 

události, a bariéry, které mají za úkol zmírnit následky, pokud už k požadované události 

dojde. I v tomto případě zůstává stále stejná riziková událost, kterou je zpoždění dodávky. 

Jako možné příčiny jsme zvolili poruchu stroje, špatnou předpověď prodejů, výpadek 

systému a pozdní dodání materiálu od dodavatelů. Na tyto příčiny jsme se snažili najít 

opatření, které by mělo zabránit vzniku rizikové události. V dalším kroku jsme si určili 

důsledky rizikové události, kterými byly ztráta zákazníka, penále, ztráta pověsti a zvýšené 

náklady a na tyto jsme taktéž hledali bariéry, které by zabránily vzniku těchto událostí nebo 

alespoň zmírnily jejich dopad. Podrobnější znázornění najdeme na obr. 9.  

 
 

 
Obr. 9: Motýlkový model 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Shrnutí 
 
Vypracovávání těchto metod probíhalo na základě týmové práce, kde jsme se s jednotlivými 

členy týmu snažili nalézt všechny možné příčiny, které by mohly způsobit rizikovou událost. 

Po zapsání příčin jsme hledali možné důsledky, které jsou dopadem dané rizikové události. 

V poslední části metod jsme hledali opatření k tomu, aby zvolený problém vůbec nenastal, a 

zároveň i bariéry, které vedou ke zmírnění důsledků, pokud daný problém opravdu nastane.  
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Během vypracovávání této práce jsem zjistila jednotlivé výhody a nevýhody daných metod.  

 

Diagram příčin a důsledků  

 

Výhody 

• Zapojí každého účastníka týmu  

• Při práci je zábava  

• Jednoduché zpracování  

• Poskytuje přehled o všech příčinách problému 

 

Nevýhody  

• Výsledky mohou být obtížně realizovatelné, jestliže vznikly pouze podle 

brainstormingového nápadu  

• Složitější určování vnitřních vztahů (časová náročnost) 

• Mezi jednotlivými členy týmu by měli být odborníci z různých oborů, aby dokázali 

objektivněji posoudit daná rizika a nedocházelo tak k nejasnostem a k nereálným 

představám o problému 

 

Analýza stromu poruch 

 

Výhody 

• Grafická reprezentace umožňuje lepší pochopení chování zkoumaného systému a 

jeho logický popis 

• Možnost detailněji rozebrat daný problém 

 

Nevýhody 

• Model je statický, tzn. že neumožňuje popsat časové vazby a používá pouze binární 

stavy (porucha ano/ne) 

• U složitých systémů je nebezpečí, že do systému nebudou zařazeny všechny vazby 
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Analýza stromu událostí 

 

Výhody 

• Na rozdíl od stromů poruchových stavů je hlavní výhodou této metody její schopnost 

počítat s faktorem časových sousledností, závislostí nebo dominových efektů 

 

Nevýhody 

• Musíme vytvářet strom událostí pro každou iniciační událost  

• Pro plné popsání rizika by bylo třeba tyto události identifikovat a jejich možné 

důsledky analyzovat 

• Pravděpodobnosti v každé větvi jsou podmíněné výskytem předcházejících událostí 

v dané cestě a některé složitější závislosti událostí mohou být přehlédnuty nebo 

špatně interpretovány. 

 
 

Analýza typu motýlek 

 

Výhody 

• Názornost 

• Využití pro analýzu rizika, tvorbu, diskusi a rozvíjení strategií k ošetření rizika  

• Může se použít během brainstormingu, kdy je schéma možno kreslit na flipchart a 

v průběhu diskuse dokreslovat další příčiny, následky a akce k ošetření rizika 

• Pokud je to potřeba, je možné složitější vlivy zakreslit i ve formě jednoduché 

stromové struktury 

 

Nevýhody 

• Jednoduchost spočívající v přímé vazbě každé příčiny k riziku 

• Nelze je více strukturovat jako např. u stromu poruch, což může vést ke zjednodušení 

složité situace 

 

I když jsem u všech metod řešila stejný problém, tak každá metoda vypadá jinak a každá má i 

jiné složení. U diagramu příčin a důsledků se dá na problém dívat více objektivně. Můžeme 

zahrnout větší množství příčin, které nám mohou způsobit danou rizikovou událost. 
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V případě stromu poruch, už se na problém nedíváme z tak širokého úhlu pohledu, ale 

snažíme se najít důležité příčiny vedoucí k danému problému, které pak rozebíráme více do 

hloubky. Proto se tento strom dělí např. jen na dvě základní větve, které se pak dále 

rozvětvují do nižších úrovní. Na podobném principu funguje i strom událostí, který řeší 

následky vzniklého problému. Analýza typu motýlek je výhodná zejména v tom, že uvádí i 

možná opatření, která by měla zabránit vzniku problému a taky bariéry, které by měly snížit 

dopad následků, pokud se už daný problém vyskytne. Nevýhodou ovšem je, že už více 

nerozvádí příčiny či následky jako např. strom poruch či událostí. Můžeme je sice uvést 

v rozvětvenější linii, ale nebudou řešeny do takové hloubky, jako u samotného stromu poruch 

či událostí. Také je během řešení těchto metod důležité složení týmu.  

 

Na základě zkušeností, získaných během vypracovávání jednotlivých metod, jsem udělala 

shrnutí v podobě tab. 6, která nám rozděluje všechny aplikované metody dle jednotlivých 

kritérií. Jako kritéria jsem zvolila – jednoduchost, přehlednost, časovou náročnost, detailnost 

a využitelnost. Metody jsou bodově ohodnoceny od 1 do 5, kdy 1 znamená nejhorší 

hodnocení a 5 nejlepší hodnocení.  

 

Tab. 6: Shrnutí aplikovaných metod dle jednotlivých kritérií 

Metody 

 

Kritéria 

Diagram 

příčin a 

následků 

Analýza 

stromu poruch 

Analýza 

stromu 

událostí 

Analýza typu 

motýlek 

Jednoduchost 4 3 3 2 

Přehlednost 4 5 5 4 

Časová 

náročnost 
1 3 3 1 

Detailnost 3 4 4 1 

Využitelnost 4 4 4 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Závěr 
 
 
Cílem mé diplomové práce „Analýza rizik v řízení průmyslových dodavatelských řetězců“ 

bylo provést kategorizaci přístupů a metod pro analýzu rizik v logistických a dodavatelských 

řetězcích. Realizovat aplikaci vybraných metod na experimentálních datech. Srovnat 

dosažené výsledky a určit výhody, nevýhody, přínosy a problémy zvolených metod z 

pohledu analýzy rizika v řízení průmyslových dodavatelských řetězců. 

 

Celá práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola se zaměřuje na pojem riziko a jeho 

klasifikaci. Blíže popisuje proces managementu rizik a určuje přístupy ke snižování rizika. 

Druhá kapitola specifikuje pojmy logistické řízení a řízení dodavatelského řetězce. Určuje 

faktory, které ovlivňují rizika v dodavatelském řetězci. Třetí kapitola se zabývá nástroji pro 

řízení rizika. Definuje, co to znamenají kvalitativní, kvantitativní a kombinované metody a 

dále se zaměřuje na mnou vybrané 4 metody, kterými jsou diagram příčin a následků, 

analýza stromu poruch, analýza stromu událostí a analýza typu motýlek. Čtvrtá kapitola 

aplikuje tyto metody do logistického problému. Vybrané metody jsem řešila na základě 

týmové práce, kdy jsem zjistila zajímavé poznatky a získala zkušenosti při práci v týmu. Vše 

jsem pak vypracovala do grafů a tabulek a taky uvedla pozitiva a negativa zmíněných metod.  

 

Rizika jsou všude kolem nás a nezáleží na tom, v jaké firmě nebo kde konkrétně se 

pohybujeme. Během vypracovávání této práce, jsem přišla na to, že je ze všeho nejdůležitější 

rizika najít, abychom se s nimi dokázali jakkoliv vypořádat. Někdy je opravdu hodně náročné 

zjistit prvotní příčiny, které se časem, pokud je zanedbáme a nevěnujeme jim pozornost, 

mohou rozrůst ve velkou katastrofu. Myslím si, že každý podnik se s tímto denně potýká a 

mnozí čelí i jejím následkům.  

 

Firmy by se měly orientovat na požadavky svých zákazníků, snažit se jim vyhovět a taky 

s nimi udržovat vzájemné vztahy, protože dobrá komunikace je základem všeho. Vždycky se 

může objevit nějaký problém, se kterým podnik nepočítal a dobrá komunikace může tento 

problém buď vyřešit, nebo alespoň zmírnit jeho následky. Protože zákazníci jsou pro firmu to 

nejdůležitější a bez nich by řada podniků v podstatě neexistovala.  
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Na druhou stranu je důležité, aby firmy dělaly vše pro to, aby tato rizika samy nevyvolávaly 

a snažily se je minimalizovat. Mohou to dělat zejména tím, že budou lépe školit své 

zaměstnance. Také je hodně důležitá preventivní údržba strojů, protože jejich porucha může 

způsobit vážné komplikace. Také je potřeba mít dostatek řidičů během přepravy zásilek, kteří 

budou umět nejlépe jeden světový jazyk, aby nedocházelo k jazykové bariéře při přepravě do 

zahraničí.  
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