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Úvod 

Následující diplomová práce se zaměřuje na procesní mapu a konkrétní procesy ve 

společnosti ASSA ABLOY ES Production s.r.o. v plzeňské divizi.  

Dané téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla poznat fungování celosvětově 

známé výrobní společnosti. Při zpracovávání diplomové práce, jsem chtěla poznat 

praktické zkušenosti v procesním řízení a sblížit se s celým chodem společnosti.  

Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V první části vzhledem 

ke zvolenému tématu popisuji procesní organizaci a její charakteristiku. Je zde 

vyobrazen procesní přístup a výpočetní technika, která je spjata s velkými možnostmi. 

Zmíněnými možnostmi z hlediska mé diplomové práce je hlavně myšlen informační 

systém (IS) či specifické programy pro modelování procesů. Všechny tyto nástroje 

pomáhají rozvoji a růstu společnosti. Důležitým aspektem je také zefektivňování 

podnikových procesů, tak aby vedly k neustálému zlepšování výrobních procesů. 

Praktická část je vypracována ve společnosti ASSA ABLOY ES Production s.r.o. 

v Plzni., která se zabývá výrobou rychloběžných vrat. V této společnosti již od konce 

roku 2018 působím, což byl také důvod, proč jsem si tuto společnost zvolila. Díky 

znalosti prostředí a zaměstnanců společnosti byly podmínky pro zajištění potřebných 

informací a zanalyzování konkrétních procesů optimální. Stejně jako v teoretické části 

diplomové práce, jsou zde podrobně popsány systémy řízení výroby, který výrobní 

podnik využívá.  

V jednotlivých kapitolách praktické části je představována společnost, kde jsou popsány 

veškeré informace o činnosti dané organizace, portfolio, layout a organizační struktura. 

Následovně je zpracován model společností s procesní mapou. Předposlední kapitola 

analyzuje vybrané podnikové procesy, které jsou primárně spjaty s oblastí výroby. 

Pomocí programu ARIS se namodelovaly tři konkrétní procesy ve výrobě, které se 

věnují samotné výrobě, kontrole včetně balení. Zobrazené schémata vytvořená v ARIS 

Architect umožňují efektivnější znázornění procesů, jak fungují v praktickém provozu. 

Mohou se pomocí úprav snadněji mapovat, monitorovat a upravovat. Díky tomuto 
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programu může celá společnost dosáhnout lepších výsledků plynoucích z procesního 

řízení.  

V poslední kapitole praktické části je pozornost soustředěna na SW podporu, kde je 

vyobrazena využitelnost podnikového informačního systému SAP. V této části se 

setkáme s konvertováním zakázky a ukázkou dílů, které jsou nezbytné ve výrobním 

procesu. Praktická část je obsáhlejší než teoretická část, z čeho vyplývá, že se jedná o 

převažující část diplomové práce.  

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat společnost a definovat vybrané procesy a 

jejich softwarovou podporu. Uvedený cíl byl krok za krokem splněn. 
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1 Vývoj procesního řízení 

1.1 Útvarová organizace 

Předchůdcem procesní organizace byla takzvaná útvarová organizace, která sloužila 

potřebám firem. Ze začátku se potýkala s méně vzdělanými zaměstnanci a také  

se specializovanými pracovníky. V té době mnoho organizací setrvávalo na kdysi 

osvědčených postupech. Mezi hlavní důvody konzervativního setrvávání řadíme 

například přežitou útvarovou strukturu, která konzervuje v jednotlivých útvarech 

činnosti, jejichž změnám či zrušení se útvary z existenčních důvodů brání. Dále také 

neinovované informační systémy, které byly v minulosti vyvíjeny cestou funkčního 

přístupu. Mnohé organizace potlačovaly a nerozuměly procesní struktuře, což vedlo 

až k její neúčinnosti. Také se zaměřovaly na pracovníky na jednotlivých funkčních 

místech na výkon svěřených činností a nikoliv na fungování celku.  

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Vývoj je odrazem toho, že dobře fungující organizace firmy řeší rutinním způsobem na 

90% rozhodovacích aktivit, v některých lépe zavedených společnostech může být 

procento i větší. Tento způsob by fungoval, kdyby se prostředí dodavatelsko-

odběratelských vztahů neměnilo. V dnešní době se právě mění zcela zásadním 

způsobem a firmy jsou nuceny se rychle a pružně adaptovat na vnější podmínky. 

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

1.2 Procesní organizace 

V současné době jsou firmy pod nepřetržitým tlakem trhů, technologických změn, 

životního prostředí, informací a dalších faktorů, proto je potřeba nový model organizace 

firem orientovaný na procesy. Tento proces je zcela otevřený možnostem moderní doby, 

a proto může být řízena a organizována jako ucelený proces než pouhý součet 

oddělených funkcí. Tento způsob je nový vzor firem, který je orientován na výsledky 

všech činností firem integrovaných a smysluplných sdružení do procesů. Všechny nové 

činnosti by měly přinést hodnotu zákazníkovi, který je ochoten za ni zaplatit. Pokud si 

firma zavede efektivní procesy, tak by se měla zaměřit na budoucí zlepšování, které má 

naději na trvalý úspěch. Základem je přehodnocení tradičního přístupu k ekonomice 
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dělby práce pomocí specializace, nutnosti jejího organizačního zajištění, řídícího rozpětí 

atd. Z toho všeho vyplývá zajistit ve firmách schopnost managementu vymezit hlavní 

firemní procesy jako je: 

o průběh zakázky firmou a její rozpad do dílčích subprocesů jako vývoj nových 

výrobků 

o předvýrobní etapa 

o zajištění jakosti hlavních výrobních procesů  

o základní charakteristika procesní organizace 

o identifikace klíčových hodnototvorných procesů a hlavních podpůrných 

procesů 

o každý proces má svého zákazníka a je definován hodnotou, kterou vytváří pro 

vnějšího nebo vnitřního zákazníka 

o každý proces, který má svého vlastníka odpovědného za optimální průběh a 

výstupy  

o pro všechny procesy jsou definovány indikátory žádoucího výkonu 

o spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou je klíčovým indikátorem 

o proces nevytvářející hodnotu, snažící se organizovat a eliminovat 

o proces procházející neustálým zlepšováním  

o technická kvalita výrobku 

o kvalita služeb, zákaznický komfort 

o kvalita časování 

o kvalita vztahu 

o kvalita značky, renomé 

o cena 

o fungování systému řízení inovací, který převádí nové potřeby a očekávání 

zákazníků do nových výrobků a služeb 

o výkonnost procesů se porovnává se vnějšími vztažnými standardy 

o věnování se pozornosti formování způsobilostí, které umožňují dosáhnout 

špičkového ve výkonu procesů (Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Mezi jednotlivé přístupy, které vedly k procesně orientované organizaci, řadíme nejprve 

manažerský směr, který vznikl okolo roku 1990. Ten měl překonat funkční paradigmat 
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a implementoval se pomocí BPR. Druhý tzv. informatický směr na přelomu 80. a 90. let 

vznikl z důvodu integrace celého podniku a je používán pomocí metodiky ARIS. 

Poslední směr ISO 9000:2000, který vznikl okolo roku 2000, chtěl zaručit kvalitu. 

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Podmínkou vzniku procesní organizace je ochota stakeholderů k provedení změn, 

objektivní pohled na podnik, existence globální strategie, dostatečná podpora vedení, 

uvolnění potřebného množství zdrojů, existence správné metodiky a zajištění 

technických podmínek pro implementaci procesní organizace. (Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Tabulka 1: Procesní organizace a její směry 

Zdroj:vlastní zpracování podle (Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Směr Doba vzniku Způsob implementace 

Manažerský 1990 BPR 

Informatický Přelom 80 a 90. let ARIS 

ISO 9000:2000 2000 ISO 9000:2000 
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2 Procesní řízení 

Jedním z důvodů přistoupení k procesnímu řízení bylo zlepšení procesů, jejich výstupů, 

zlepšování sytému řízení a také zvýšení výkonnosti organizace. Tyto důvody jsou velmi 

obecné, proto se za další příčiny považuje zvyšování kvality služeb a výrobků, 

snižování nákladů, využití moderních technologií, zavedení managementu kvality do 

organizace, snížení časové náročnosti procesů, snaha odhalit vlastní slabé stránky a tlak 

konkurence. (Cienciala a kol. 2011) 

Procesy vystupují jako zpětná vazba na celkovou strategii organizace a jsou jasně 

strukturovány, zaznamenány a popsány v  řízených dokumentech. Jako příklad můžeme 

uvést karty procesu. Uvažujeme o klíčových procesech, které naplní požadavky a 

strategie zákazníka. Všechny procesy musí mít jasně definovanou první aktivitu a také 

tu poslední. Požadavky na hmotné a informační vstupy a požadavky na výstupy 

z procesu je nutné stanovit. Každý proces má své interní a externí zákazníky, kteří 

dodávají přidanou hodnotu. Důležitý je vlastník procesu, který je spjat s organizační 

strukturou a určuje odpovědnosti a pravomoci. (Cienciala a kol. 2011) 

Pokud máme přejít na procesní organizaci, jedná se o velmi dlouhý a složitý proces, 

který je nezbytné důkladně naplánovat. Implementace se nejlépe znázorňuje pomocí 

Demingova cyklu neboli PDCA diagramu. Tento diagram obsahuje čtyři základní části 

a je považován za neustálé zlepšování.(Cienciela a kol. 2011) 

2.1 PDCA diagram 

První část se týká plánování - PLAN, kde se definují podnikové strategie a jmenují se 

členové týmu pro zavedení procesního řízení. Následně je zpracováván plán projektu. 

V druhé části - DO se identifikují jednotlivé procesy. Vytvoří se a zavedou se systémy 

procesů. 

Třetí část - CHECK má za úkol kontrolovat a vyhodnocovat výstupy, pomocí měření a 

přezkoumávání výkonnosti procesů. 

Poslední čtvrtá část - ACT slouží ke standardizaci procesního řízení a jeho zlepšování. 

Poskytuje zpětnou vazbu pro první část.(Cienciela a kol. 2011) 



17 

 

Tento cyklus lze začlenit do procesu neustálého zlepšování, požadovaného normou 

ČSN EN ISO 9001 (2001), v kapitole 8 Měření, analýza a zlepšování. V praxi cyklus 

PDCA používá celá řada společností a někdy i v případě, že o tom ani neví.  Dochází 

k tomu, při zavádění různých změn, obvykle však bez jakéhokoli monitorování a reakce  

(Cienciela a kol. 2011) 

na výsledky zlepšování. (Grasseová a kol. 2008) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Procesy můžeme členit do mnoho škál, liší se: 

o obsahem, 

o strukturou, 

o dobou existence, 

o frekvencí opakování, 

o významem, 

o důležitostí, 

o účelem.(Grasseová a kol. 2008)  

Obrázek 1: PDCA diagram 
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Mezi nejdůležitější a základní charakteristiky patří tři typy členění: 

Hlavní/klíčové procesy které vytvářejí hodnotu v podobě výrobků nebo služeb pro 

externího zákazníka. Tyto výstupy jsou vytvořeny řetězcem přidané hodnoty, který 

prezentuje hlavní oblast existence organizace. Můžeme tedy říct, že přispívají 

k naplnění poslání organizace. Tyto procesy obsahují výchovně vzdělávací a vědecko-

výzkumnou oblast.(Grasseová a kol. 2008) 

Řídící procesy stanovují a zabezpečují rozvoj a řízení výkonu společnosti. Jejich 

dalším úkolem je vytvářet podmínky pro fungování ostatních procesů pomocí zajištění 

integrity a fungování organizace. Měly by zaručit kvalitní produkty nebo služby. Do 

těchto procesů spadají oblasti tvorby vnitřních předpisů a norem, oblasti plánování 

činnosti a rozvoje univerzity obrany, oblast volby orgánů univerzity obrany a fakult a 

také oblasti public relations. (Grasseová a kol. 2008) 

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

dodávají hmotné a nehmotné produkty. Tyto produkty nejsou součástí hlavních procesů.  

Tyto procesy zahrnují oblasti lidských zdrojů, financování a logistiky. (Grasseová a kol. 

2008) 

Obrázek 2: Členění procesů 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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Další hlediska členění procesů jsou dle (Basl, J., Tůma, M., Glasl, V., 2002): 

Struktury procesů: 

o datové procesy 

• V těchto procesech je seznam a pořadí činností přesně popsán. Stanovené 

pořadí nemůže být poté měněno. Jako příklad udáváme pásovou výrobu. 

o znalostní procesy 

• Jedná se o opak datových procesů, tedy seznam a pořadí není jasně popsáno, 

to znamená, že je možnost měnit na základě vzniklých situací. Příkladem 

jsou hlavně tvůrčí a znalostní procesy. 

Doby existence procesu: 

o trvalé procesy 

o dočasné/jednorázové procesy 

Nejčastější bývá projekt, kde máme jasně stanovený termín. 

Frekvence opakování: 

o procesy s vysokou opakovatelností  

• Podmínkou těchto procesů spočívá v tom, že se musí minimálně dvakrát za 

rok opakovat. 

o procesy s nízkou opakovatelností 

Další je typ členění pomocí ČSN EN ISO 9000:2001, kdy se procesy dělí na řídící, 

přípravy zdrojů, realizace produktu a dalšího rozvoje.(Grasseová a kol. 2008) 

Hlavní důvod existence každé organizace je popsán kategorií hlavních procesů. Výstup 

nebo také výsledek je určen pro externího zákazníka. Řídící a podpůrné procesy jsou 

k dispozici interním zákazníkům, kteří pracují v dané organizaci, tak aby byly hlavní 

procesy co nejkvalitněji vykonány.(Grasseová a kol. 2008) 

V rámci procesně orientované organizace, která prochází určitými fázemi. Tyto fáze 

jsou typické životním cyklem podniku, který je zobrazen na obrázku viz 

níže.(Grasseová a kol. 2008) 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

2.2 Procesní mapa 

Představuje pořadí a vzájemné působení procesů v podniku. Pomocí procesní mapy je 

nám zřejmé: 

o které procesy v podniku existují, 

o které vztahy existují prostřednictvím procesů mezi vnitřními zákazníky a 

dodavateli, 

o přes které procesy je podnik spojen se svými externími zákazníky a 

dodavateli.  

Organizační schéma nám názorně ukazuje útvary podniku a vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti mezi nimi. Procesní mapa znázorňuje podstatné procesy a jejich logické 

přiřazení. Pro vytvoření procesní mapy musí být podnikové činnosti smysluplně shrnuty 

do procesů. (Hučka a kol. 2017) 

Obrázek 3:Životní cyklus podnikového procesu 
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2.3 Modelování procesů 

Jedná se o jednu část životního cyklu podnikového procesu. Výstupy z modelování jsou 

používané různými úrovněmi řídících pracovníků. Týkají se i ostatních zaměstnanců, 

kteří například pracují na analýze jednotlivých podnikových procesů. Model můžeme 

chápat jako zjednodušený obraz zkoumané reality, která co nejvíce zachycuje chování 

námi modelovaného reálného objektu. Mezi hlavní cíle spojené s modelováním řadíme: 

o optimalizaci podnikových procesů, 

o analýzu dopadu rozhodnutí na podnikové výsledky, přezkoumání reálnosti 

stanovené strategie, 

o podporu při návrhu informačního systému, 

o zkoumání a příprava integrace procesů pomocí aplikací v IS, 

o oddělení znalostí klíčových uživatelů od jejich konkrétních nositelů, 

o vytvoření zázemí pro školení nových pracovníků nebo uživatelů IS 

Velkou výhodou modelování procesů je to, že manažer dokáže efektivně rozhodovat a 

dopředu zná důsledky svého rozhodnutí. (Hučka a kol 2017) 

Modely slouží jako vhodný komunikační nástroj ve všech fázích modelování a 

dokumentace procesů. Neobsahují hluboké detaily, proto jsou velmi vhodné při analýze 

složitých procesních systémů, kdy nám napomáhají snáze se orientovat v komplexu 

detailních diagramů, mezi vazbami jednotlivých subprocesů, procesních toků, větví a 

smyček. Při vytváření diagramu existují různé organizačně-technologické přístupy. 

Pokud máme větší skupinu pracovníků, je dobré si jednotlivé kroky zobrazovat pomocí 

závěsných bloků, tabulí, a provázků, které zobrazují spojnice jednotlivých činností. V 

případě, kdy na diagramu pracuje malý tým, je možnost si jednotlivé kroky zapisovat do 

bloku nebo do počítače, kde se snadno provádí malé úpravy. Pro zpracování procesní 

mapy je potřeba těchto kroků: 

Vybrat typ diagramu, který se nejvíce bude hodit pro náš specifický případ, stanovit 

hranice a hlavní kroky procesu: 

1. Pomocí informací a diskuzí s účastníky procesu pojmenovat důležité kroky a 

zahrnout všechna významná větvení a smyčky. Čím jednodušší a přehlednější 

záznam, tím lépe mu účastníci procesu rozumí.  
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2. Prověřit úplnost diagramu, eliminovat duplicity a sjednotit úroveň detailu 

v jednotlivých úsecích. Nejobvyklejší orientace diagramu je zleva doprava 

nebo shora dolů a tok je v jedné přímce. 

3. Prověřit se všemi účastníky správnost diagramu a popřípadě upravit 

rozdílnosti. 

4. Logicky pojmenovat a označit jednotlivé kroky procesu nejúčinněji použít 

číselné řady.  

5. Zadat veškeré údaje do počítače, pokud jsme pracovali pouze s papírovou 

podobou.(Řepa 2006) 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování podle (Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Obrázek 4:Popis procesu 
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3 Metodika ARIS a ARIS Architect 

Metodika ARIS nám neudává přesný postup, pouze nám poskytuje řadu pohledů a 

nástrojů k modelování jednotlivých aspektů existence a fungování podniku. Zahrnuje 

procesy a jejich vzájemně provázané analýzy a návrhy systémů podniku. (Řepa 2006) 

Jedná se o špičkovou metodiku, která je jednoznačně nejlepší softwarový produkt pro 

modelování a optimalizaci procesů. Cílem ARIS je vytvářet dynamické modely 

podnikových procesů pro celou řadu projektů například při zavádění norem ISO 9000, 

při tvorbě individuálního informačního systému organizací. Zkratka ARIS znamená 

Architektura Informačních Systémů a díky ní je možné komplexně a detailně 

analyzovat, optimalizovat a dokumentovat funkce, podnikové procesy datové nebo 

organizační struktury.(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Skládá se z pěti základních pohledů na podnik: 

1. Organizační pohled popisuje pracovníky a organizační jednotky, složení a 

vazby mezi nimi. 

2. Datový pohled je podle metodiky ARIS tvořen stavy a událostmi. Zmíněné 

události definují změny stavu informačních objektů a stavy souvisejícího okolí 

jsou také representovány daty či objekty. 

3. Funkční pohled tvoří funkce systému a jejich vzájemné vztahy. Tento pohled 

popisuje funkce, výčet jednotlivých částečných funkcí, které tvoří jeden logický 

celek a strukturu vztahů platných mezi funkcemi. 

4. Procesní pohled centrálně zachycuje vztahy mezi jednotlivými pohledy. 

Podnikové procesy zde figurují jako centrálně integrující prvek podniku. Podle 

autora, profesora univerzity v Saarbruckenu A. W. Scheera tato charakteristika 

představuje hlavní odlišnost přístupu ARIS od jiných přístupů k modelování a 

vývoji IS. 

5. Výkonový pohled je jeden z posledních pohledů, který nebyl součástí starších 

verzí metodiky. Považuje se za hlavní nástroj realizace průběžného zlepšování 

procesů. Vykresluje jednotlivé prvky měření a jejich metriky 

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 
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Obrázek 5: Procesní management v metodě ARIS 

Zdroj: Klimeš, 2020 

Jednotlivé pohledy jsou vzájemně propojeny, v každém pohledu se dále rozlišují 

jednotlivé úrovně. Úroveň věcná sleduje věcnou problematiku podniku, tedy logiku 

činností a procesů, organizace, personálu, financí a mnoho dalších. Úroveň zpracování 

dat monitoruje logiku systému zpracování dat, neboli základní funkční a datovou 

strukturu IS, jeho modulární strukturu a strukturu transakcí. Poslední úroveň 

implementace systému pozoruje problematiku implementace systému zpracování dat, 

její fyzickou softwarovou a hardwarovou strukturu informačního systému. 

Implementací těchto tří úrovní do již zmíněných pěti pohledů na podnik vzniknou 

kombinace, které vyčerpávajícím způsobem pokryjí podstatné aspekty problematiky 

podniku a její informačního systému. (Řepa 2006) 

Základní komponenty: 

o Událost – spouští funkci 

o Funkce – generuje událost, tvoří výstup a zpracovává vstup 
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o Data – jsou zpracovávána ve funkcích 

o Zaměstnanec – je odpovědný za funkci, náleží do organizační jednotky 

o Organizační jednotka  

o Produkt/služba – může tvořit vstup nebo výstup funkce (Řepa 2006) 

3.1 BPMN 

Business Process Modeling Notation je specifická norma, která je na rozdíl od BPML 

(Business Process Modeling Language) srozumitelná pro člověka. BPML je určena pro 

specifikaci modelů srozumitelných aplikacím. Cílem notace je v první řadě 

srozumitelnost popisu procesů pro člověka, v případě zachování základních vlastností a 

principů jazyka BPML, a to flexibility a šiřitelnosti. V rámci BPMN rozlišujeme tři typy 

modelů: 

o privátní procesy-> vnitřní procesy organizace 

o veřejné abstraktní procesy -> zobrazují informace mimo privátní procesy za 

účelem interakce mezi privátními procesy různých organizací. Specifikují 

obecné rozhraní privátních procesů s okolním světem. 

o procesy spolupráce ->popisují vzájemné působení mezi dvěma nebo více 

konkrétními business entitami. Specifikují rozhraní k jiným procesům. 

Za základní diagram BMPL se považuje Diagram podnikového procesu (BPD), který je 

složen z nezbytných základních symbolů a z rozšířené množiny symbolů, která 

umožňuje modelovat procesy v detailu. 

o nezbytné základní symboly 

o událost 

o činnost 

o brána 

o sekvenční tok 

o tok zpráv 

o asociace 

o bazén 

o dráha (Řepa 2006) 
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4 Podnikové procesy a funkce 

Podnikový proces je souhrn činností, které mění vstupy na výstupy, pro jiné lidi nebo 

procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje. Každý z nás je každý den v procesu, a to 

buď jako zákazník nebo jako dodavatel. 

Podnikový proces obsahuje dodavatele, který nám poskytne vstupy a díky podnikovým 

procesům se přemění na výstupy, které mohou být zboží nebo služba. Po skončení 

celého procesu se výstup předá zákazníkovy, který bude reagovat zpětnou vazbou. 

(Řepa 2006) 

4.1 Proces 

V procesu na sebe vzájemně působí činnosti, které vstupům přidávají hodnotu při 

využití zdrojů a mění je na výstupy pro zákazníka. Vstupy představují vždy jasně danou 

vstupní veličinu a výstupy pracovní výsledek činnosti. Pokud mluvíme o vstupech a 

výstupech, vždy představují výrobek nebo službu. Za zdroje považujeme pracovníky, 

materiál, techniku, pomůcky atd. Zákazníka představuje buď osoba, organizace nebo 

proces a jde o subjekt, kterému je výstup předán. (Cienciala a kol. 2011) 

Velmi důležité je stanovení cílů procesu a měřitelných ukazatelů. V každém procesu 

musíme vědět, kam má proces směřovat a znát jeho cíl. Za klíčové považujeme, aby cíl 

procesu přispíval k naplnění cíle a poslání organizace jako celku. Vedení společnosti má 

jasnou vizi, zvolené strategie, které se musí rozpracovat do cílů pro nižší stupně úrovně. 

Z toho vyplývá, že zaměstnanci vědí, co mají dělat, proč to mají dělat a jaký je jejich cíl 

snažení. Nehodnotíme jednotlivý proces, ale to jak tento proces umožňuje splnění cílů 

organizace.(Cienciala a kol. 2011) 

Vlastník procesu je ten, kdo zodpovídá za: 

o dosažení cílů procesu, 

o dlouhodobé efektivní fungování, 

o monitorování výkonnosti procesu, 

o správu, 

o systematické zlepšování a řešení problémů v průběhu procesu. 
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Disponuje nejen odpovědností ve vztahu k výsledku procesu, ale i 

pravomocí.(Grasseová a kol. 2008) 

Zákazník je subjekt, kterému jsou výsledky procesu stanoveny. Za subjekt považujeme 

osobu, organizaci nebo i další proces. Za zákazníka lze dále považovat odběratele 

výstupu procesu. Máme dvě kategorie zákazníků: 

o interní zákazník 

• organizační prvek nebo složka v rámci dané organizace 

o externí zákazník 

• spotřebitel 

Vstupy použijeme při spuštění procesu. Vstupy do procesu jsou využity z výstupů 

předešlého procesu nebo od dodavatelů. Rozdílem mezi vstupy a zdroji je, že zdroje 

jsou využity pro přeměnu vstupů na výstupy.(Grasseová a kol. 2008) 

Výstup je výsledek procesu. Také ho můžeme nazvat výkonem a tento výsledek je 

svěřen zákazníkovi. Výstupem může být výrobek nebo služba. Výstup z jednoho 

procesu musí být stejný jako vstup do dalšího procesu. Tímto je zaručena efektivnost, 

která určuje, nakolik jsou realizované výstupy z procesu shodné s výstupy 

požadovanými.(Grasseová a kol. 2008) 

Riziko procesu je pravděpodobné, že při realizaci procesu vznikne určitá událost, 

jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady. Tyto dopady mohou ohrozit 

výsledek procesu a také dosažení cíle procesu. (Grasseová a kol. 2008) 

Regulátory řízení nazýváme také závazná pravidla. Při realizaci procesu je nutné, aby 

se pravidla dodržovala. Řídíme se zejména zákony, vyhláškami, normami, rozkazy 

apod. (Grasseová a kol. 2008) 

Činnost je ucelený sled pracovních úkolů, které jsou prováděny v rámci jedné 

organizační jednotky a mají na výstupu jeden měřitelný výrobek nebo službu, které jde 

jednoznačně přiřadit spotřebu jednoho primárního zdroje.(Grasseová a kol. 2008) 

Zdroje používáme pro přeměnu vstupu do procesu na výstupy. Za zdroje se považuje 

materiál, technologie, finanční prostředky, lidské zdroje, informace a čas. 

(Grasseová a kol. 2008) 
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4.2 Hierarchie procesů 

Každý proces lze hierarchizovat na nižší úrovně podle toho, jak je složitý jeho vlastní 

průběh. Důvodem hierarchizace je přehledný a jasně vypovídající pohled a popis 

jednotlivých procesů. Jednotlivé vrstvy zobrazují přibližně stejné objemy,  

které jednotlivé procesy v dané vrstvě zpracovávají, a popisuje se zhruba stejná 

podrobnost jednotlivých kroků, ze kterých se náležitý proces skládá. Podrobnost a 

objemy jsou u jednotlivých procesů jiné, ale neměly by být až tolik odlišné. Z toho 

vyplývá, že pro jednotlivé vrstvy je potřeba definovat tzv. toleranční pásmo. 

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Hierarchizace procesů je ovlivněna podnikovou realitou a úhlem pohledu, proto je 

účelné rozlišovat do následujících pěti úrovní. 

Proces 

Transformuje vstupy na konečné výstupy pomocí aktivit, které přidávají výslednému 

produktu hodnotu. V procesu se aktivity opakují a vedou k realizaci konečného 

produktu. Proces můžeme chápat jako ucelený sled subprocesů (neboli tok přidané 

hodnoty), které lze vykonávat v rámci několika útvarů a mají na výstupu jeden 

měřitelný produkt nebo službu. 

Subproces 

Ucelený sled funkcí, které jsou vykonávány v rámci jednoho nebo několika útvarů. Na 

výstupu je jeden měřitelný produkt nebo služba. 

Činnost 

Ucelená řada operací nebo pracovních úkonů, které jsou vykonávány v rámci jednoho 

útvaru a mají na výstupu jeden měřitelný produkt nebo službu, kterému lze přiřadit 

jednoznačně spotřebu primárního zdroje. 

Operace 

Jednotlivý souvislý pracovní úkon složený z kroků, který provádí jeden odborný 

pracovník. 
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Krok 

Časově souvislý a omický pracovní úkon, který vykonává jeden odborný pracovník. 

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

(Basl, Tůma,Glasl 2002) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

4.3 Zlepšování podnikových procesů 

Jedná se o činnost, která se postupně zaměřuje na zvyšování kvality, produktivity a 

doby zpracování podnikového procesu, pomocí eliminace neproduktivních činností a 

nákladů. Zlepšování podnikových procesů vychází ze současného stavu procesu a 

informace sbírá pomocí procesní dokumentace nebo od účastníků procesu.(Svozilová 

2011) 

Obrázek 6: Hierarchie procesu 
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5 Zvyšování výkonnosti procesů 

Jedná se o nepostradatelný předpoklad pro optimální řízení procesů, které slouží pro 

naplňování globální strategie, tedy schopnost změřit kritické veličiny. Ty popisují stav a 

vývoj procesů, proto potřebujeme portfolio metrik, které by objektivně dokázalo změřit 

dané veličiny včetně teorie měření. Pro měření výkonnosti procesů je důležitá globální 

strategie, metriky, cíle atd. (Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Globální strategie 

Každá organizace, která chce uspět na trhu, by měla mít jasnou představu, čeho chce 

dosáhnout, jak by měl vypadat její budoucí obraz a jakou cestou úspěch získá. Důležité 

je znát odpovědi na otázky: Proč a pro koho daná organizace existuje? Čeho chce 

dosáhnout? Jak toho chce dosáhnout? Jaké hodnoty chce respektovat? Pokud budeme 

znát odpovědi, tak jsme si vědomi globální strategie, která musí být jasně a 

srozumitelně prezentována všem zaměstnancům organizace a ti je musí sdílet. Důležitou 

součástí je: 

o poslání - důvod a účel existence 

o vize - budoucí obraz podniku 

o hodnoty – etické a morální hodnoty, které podnik bude respektovat. 

Pro rozhodování, na jaké zákazníky bude cílit, může pomoci SWOT analýza nebo 

benchmarking. (Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Cíle 

Každý podnikatelský subjekt by měl mít cíl ve stanové době, s určitými náklady a 

zdroji. Cíle musí splňovat tyto podmínky: 

o měřitelné - pomocí přímých nebo nepřímých metrik, 

o ovlivnitelné - možnost zpětné vazby, 

o přehledné – zobrazují budoucí vývoj, 

o srozumitelné – zcela jednoznačné bez dalšího výkladu, 

o reálné – optimistické a odpovídají možnostem podniku. 
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Při splnění těchto podmínek můžeme přiřadit metriky k cílům, určení zodpovědnosti 

jednotlivých pracovníků za vytyčené cíle, definování dílčích cílů, upřesnit časový rámec 

a definovat zdroje pro měření.(Basl, Tůma, Glasl 2002) 

Metriky 

Metrika je přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel nebo hodnotící kritérium, 

které je používáno k hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení 

podnikového výkonu jeho efektivní podpory prostředky IS/IT. Definování metrik musí 

být provedeno s ohledem na to, kdo bude měřit, jak bude měřit, jaký bude zdroj dat a 

jak často se bude měřit. Proto rozdělujeme kvantitativní a kvalitativní metriky. Výhodou 

kvantitativní metriky známé jako tvrdé metriky, je snadná měřitelnost, výsledky se 

snadno transformují do finanční podoby a nevyžadují dodatečné náklady. Naopak 

kvalitativní čili měkké metriky můžeme chápat jako ukazatele podpory jednotlivých 

procesů a díky své „neobjektivnosti“ jsou nedílnou součástí měření výkonnosti procesů. 

Jako příklad měření můžeme uvést splnění počtu vzdělávacích hodin na pracovníka. 

(Basl, Tůma, Glasl 2002) 
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6 Podnikový IS 

V současnosti jsou informační technologie fenoménem, který se stal významnou 

součástí jakékoli organizace, podniku a instituce. Podnikové IS používají malé, ale i ty 

největší společnosti, které se stávají přímo nebo nepřímo součástí jejich podnikání. IT 

služby a často i produkty se stávají obchodními komoditami, téměř všechny řídící, 

správní a další aktivity jsou založeny na IT a jejich funkcích a jsou s nimi velmi úzce 

provázány. V minulosti se IT považovalo za zvláštní sféru podnikového řízení, ale 

v nyní se považuje za stále silnější za jeho standardní a integrální součást. Samozřejmě 

velkou roli hraje v současnosti internet, který mění chování byznysu.  

(Dohnal, Pour 2016) 

6.1 ERP systémy 

Jedná se o metodu efektivního plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve 

výrobním nebo distribučním podniku nebo i v podniku, který se zaměřuje na služby. 

Zmíněné zdroje jsou důležité k přijetí a realizaci objednávky včetně následného dodání 

a fakturace. ERP systémy představují softwarové nástroje, které se používají k řízení 

podnikových dat. Zahrnují dodavatelský řetězec, příjem materiálu, skladové 

hospodářství, příjem objednávek, expedici zboží, plánování výroby a řízení lidských 

zdrojů. ERP systémy jsou spojeny s reengineeringem podnikových procesů. ERP 

systémy se člení na jednotlivé moduly: 

Funkční modul 

o spravuje kmenová data 

o plánuje zdroje potřebné pro realizaci obchodních zakázek pro dlouhodobé, 

střednědobé i krátkodobé období 

o řídí realizaci zakázek ohledně dodržování termínů 

o plánuje a sleduje realizační náklady hlavně výrobní 

o eviduje výsledky všech aktivit do finančního účetnictví a controllingu 

ERP pokrývá především dvě hlavní funkční oblasti: 

1. logistiku- celý podnikový proces, který se týká nákupu, skladování, výroby, 

prodeje a obzvlášť plánování zdrojů 
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2. finance- řadí se sem finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále 

podnikový controlling (Basl, Blažíček 2008) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

6.2 Podnikový informační systém SAP 

SAP je největší informační systém na trhu v oblasti podnikového aplikačního softwaru, 

který se může uplatnitve všech společnostech a ve všech odvětvích. Vznikl v Německu 

roku 1972, jeho zakladateli jsou Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Hans-Werner Hector, 

Klais Tschira a Claus Wellenreuther. Až 77% světových výnosů z transakcí je spojeno 

se systémem SAP. Tento podnikový IS obsahuje komplexní sadu aplikací a služeb, 

které umožní zákazníkům generovat zisk, nepřetržitě se přizpůsobovat a měnit. Díky 

globální síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců pomáhá SAP světu běžet lépe a lidem 

zjednodušuje pracovní náročnost. (SAP 2020) 

  

Obrázek 7: ERP systém 
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Obrázek 8: IS SAP 

 

Zdroj: Itica, 2020 

SAP jako ERP systém spravuje databáze pro různé procesy z jediného sjednoceného 

systému. SAP má několik modulů: 

o Finanční účetnictví SAP (FI) 

o SAP Controlling (CO) 

o Prodej a distribuce SAP (SD) 

o Plánování výroby SAP (PP) 

o SAP Řízení materiálu (MM) 

o Řízení kvality SAP (QM) 

o Řízení lidského kapitálu SAP (HCM) 
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Finanční účetnictví SAP 

Tento modul, jehož zkratka je FI se zabývá správou finančních transakcí v rámci 

podniku. Jedná se o modul finančního účetnictví, který uživatelům pomáhá spravovat 

data spojená s jakýmikoli finančními a obchodními transakcemi v jednotném systému. 

Je vhodný pro všechny organizace a podnik díky němu získává finanční pozici 

v reálném čase na trhu.(Simplilearn 2020) 

SAP Controlling 

Modul Controlling dále již jen CO je řídící a podporuje procesní práce při plánování, 

vykazování a monitorování operací podniku. Nabízí metody prohlížení a organizaci 

nákladů, které jsou nezbytné pro finanční výkaznictví. Umožňuje plánovat, sledovat, 

provádět a vykazovat náklady. Tento modul spravuje a konfiguruje kmenová data, která 

pokrývají nákladové prvky, nákladová střediska, zisková střediska, interní objednávky a 

funkční oblast.(Simplilearn 2020) 

Prodej a distribuce SAP 

Moduly prodeje a distribuce se značí jako SD a jejich úkolem je správa všech transakcí 

od dotazů, návrhů, cenových nabídek, cen a dalších. SD modul velice pomáhá při řízení 

a správě zásob. Je složen z kmenových dat konfigurace sytému a transakcí. Dílčí 

součásti tohoto modulu jsou kmenová data, podpora prodeje, samotný prodej, přeprava, 

fakturace, správa úvěrů a prodejní informační systém.(Simplilearn 2020) 

Plánování výroby SAP  

Jedná se o velmi důležitý modul, který zahrnuje software určený hlavně pro plánování a 

správu výroby. Také je složen z kmenových dat, konfigurace systému a z transakcí za 

účelem provedení postupu plánování výroby. Spolupracuje i s plánováním 

materiálových požadavků, Kanbanem, plánováním nákladů na produkt a slouží při 

řízení výroby v podnicích.(Simplilearn 2020) 

SAP Řízení materiálu 

Modul MM navrhuje správu potřebného, zpracovaného a vyrobeného materiálu 

v podnicích. MM řídí různé typy procesů zadáváním zakázek. Velmi důležitými dílčími 
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komponenty jsou kmenová data dodavatele, plánování založené na spotřebě, nákup, 

správa zásob a ověření faktury.(Simplilearn 2020) 

Řízení kvality SAP 

Modul řízení kvality, dále jen QM, pomáhá při řízení kvality produkce ve všech 

procesech v organizaci. Pomáhá řídit kvalitu organizace a urychluje podnikání přijetím 

strukturovaného a funkčního způsobu řízení kvality v různých procesech. Spolupracuje 

s nákupem, prodejem, výrobou, plánováním, kontrolou a správou auditu. 

(Simplilearn 2020) 

Řízení lidského kapitálu SAP 

Tento modul HCM zlepšuje pracovní proces a spravuje data v oddělení lidských zdrojů 

podniku. Díky tomuto modulu se zpracovává právo na najímání osob až po 

vyhodnocení výkonu, povýšení, zpracování mezd a mnoho dalších činností, které 

souvisí s HR.(Simplilearn 2020) 

Obrázek 9: Náhled do IS SAP 

 

Zdroj:Itica, 2020 
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7 Představení společnosti ASSA ABLOY, s.r.o. 

V této kapitole praktické části je představena společnost, kde jsou postupně popsány 

jednotlivé kroky této diplomové práce. Vybraným podnikem je společnost ASSA 

ABLOY s.r.o., která sídlí ve Stockholmu, hlavním městě Švédska. 

Obrázek 10: Logo společnosti 

 

Zdroj: interní dokumentace ASSA ABLOY ES Production s.r.o., 2020 

Společnost je představena následovně: 

o základní informace o společnosti 

o portfolio společnosti 

o layout společnosti 

o organizační struktura 

o prostředí společnosti 

o výrobní program 

7.1 Základní informace 

Společnost ASSA ABLOY s.r.o. byla založena v roce 1994 fúzí společností ASSA ve 

Švédsku a ABLOY ve Finsku. Od té doby se ASSA ABLOY rozrostla z regionální 

společnosti v mezinárodní skupinu s přibližně 47 000 zaměstnanci a odbytem přes 7,2 

miliardy eur.  

ASSA ABLOY s.r.o. působí ve vyspělých i nově vznikajících trzích po celém světě, 

přičemž ve většině Evropy, Severní Ameriky a Asijsko-pacifickém regionu má vedoucí 

postavení na trhu. V rychle rostoucím segmentu zabezpečení je společnost jedničkou na 

trhu v oblastech jako kontrola přístupu, identifikační technologie, automatizace vchodů 

a zabezpečení hotelů. 

Závod v Plzni nazývaný IDS je umístěn v průmyslovém objektu VGP Park v Koterově. 

Zahájil zde svoji činnost v roce 2014. Objekt je rozdělen do několika částí. Jedna část je 



38 

 

kancelářská oblast, kde i sídlí vedení plzeňské divize. V kancelářských prostorách se 

nachází místnosti pro obchodní jednání, kam velice často přijíždí zahraniční návštěvy. 

Dále jsou zde užitné místnosti, jako je jídelna, šatny, sprchy, sklad oblečení a 

v neposlední řadě pro nás ta nejdůležitější část, a to samotná výroba. Výrobní hala je 

rozvržena do jednotlivých oddělení, kterých je celkově deset a to: Elektro, 

Preproduction, ISO Curtain, Plachtové centrum, Frames, RR 300, Spare parts, Ditec, 

Plate department a Sklad.  

Jedná se o zakázkovou výrobu, společnost se snaží vyhovět přáním a požadavkům 

zákazníka. ASSA ABLOY s.r.o. nabízí širokou škálu rychloběžných vrat s různorodostí 

barev, rozměrů a bezpečnostních prvků. Tato vrata zajišťují konkurenční výhodu na 

trhu.  

Společnost vyrábí zmíněná rychloběžná vrata především pro průmyslové areály. 

V závodě probíhá kompletace vrat od prvního šroubku až po finální testování. Při 

výrobě se využívají tyto technologie: 

o řezání 

o obrábění 

o ohýbání 

o punchování 

o montáž 

o lepení PVC zástěn (plachet) 

o zapojování elektromotorů 

o programování řídících jednotek 

Produkty společnosti se nacházejí ve výrobních areálech a nákupních centrech po celém 

světě. Součástí závodu je i sklad náhradních dílů, který také zásobuje zákazníky 

z celého světa. 

V České republice působí firma na třech místech, a to v Rychnově nad Kněžnou, 

v Ostrově u Stříbra a v Plzni Koterov. Naše divize je zapsána v obchodním rejstříku pod 

závod v Ostrově u Stříbra. 

Název: ASSA ABLOY ES Production  s.r.o. 

Sídlo: Kostelec – Ostrov u Stříbra 11, PSČ 349 01 
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IČO: 27523021 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 14.9.2007 

Kapitál: Základní kapitál 200 000 Kč 

Předmět podnikání: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Statutární orgán: 3 jednatelé se sídly ve Švédském království a Dánském království  

(Obchodní rejstřík 2020) 

Vize společnosti 

„Být světovou jedničkou a nejúspěšnějším poskytovatelem celkových řešení otevírání 

dveří.“ 

Program udržitelného rozvoje hraje důležitou roli při dosahování této vize. Zmíněný 

program vymezuje priority týkající se společnosti a životního prostředí. Jejich cílem je 

snižování dopadu na životní prostředí a využívání příležitostí k jeho zlepšování. 

Příkladem priorit při snižování dopadu na životní prostředí je:  

o optimalizace spotřeby zdrojů a energie,  

o minimalizace emisí uhlíku,  

o snižování spotřeby vody a produkce odpadu,  

o eleminace nebezpečných chemikálií, 

o zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti a  

o zlepšování udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci. 

Poslání společnosti 

Posláním společnosti ASSA ABLOY s.r.o. je vyrábět a instalovat kvalitní dveřní 

systémy a poskytovat zákazníkům řešení na míru s veškerou žádanou podporou. 
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7.2 Portfolio společnosti 

Společnost ASSA ABLOY s.r.o. má velmi rozsáhlé portfolio výrobků. Jednak se snaží 

vyhovět potřebám a požadavkům zákazníka, ale také si chce udržet své konkurenční 

postavení. Skupina ASSA ABLOY je rozdělena do tří regionálních a dvou globálních 

divizí.  

Global Technologies má vedoucí postavení mezi dodavateli elektronických 

bezpečnostních řešení po celém světě. K předním značkám v oboru, kde působí Global 

Technologies, patří například HID.  

Divize Americas vyrábí a prodává mechanické a elektromechanické zámky, vložky, 

bezpečností dveře a dveřní rámy. Známé značky, kde tato divize působí, jsou Corbin 

Russwin, Curries, Medeco a Yale. 

 Další divize EMEA vyrábí a následně prodává elektromechanické a elektronické 

zámky, vložky, bezpečnostní dveře a kování. Nabídka je přizpůsobena normám a 

bezpečnostním požadavkům lokálních trhů. Známé značky divize EMEA patří mimo 

jiné některé z nejrenomovanějších značek v oboru jako například FAB, ABLOY, 

Sherlock a IKON.  

Divize Asia Pacific se specializuje na mechanické a elektromechanické zámky, digitální 

dveřní zámky, vysoce bezpečné dveře a kování. Známými značkami jsou APAC, Pan 

Pan a Lockwood.  

Divize působící na našem území se nazývá Entrance Systems, která je považována za 

předního světového výrobce komponentů a služeb pro automatizované vchody. 

Produkty jsou rozděleny do různých kategorií podle typu vrat, barvy zástěny a 

bezpečnostních prvků. 
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7.3 Layout společnosti 

Pro zobrazení celkové výroby si představíme layout společnosti. Již v předchozí 

kapitole bylo rozložení společnosti nastíněno. 

Obrázek 11: Layout společnosti 

 

Zdroj: interní zdroj ASSA ABLOY ES Production s.r.o., 2020 

Objekt je rozdělen do několika částí. První část jsou kancelářské prostory, kde pracuje 

vedení společnosti a zaměstnanci THP. Tato oblast je situována k přednímu parkovišti, 

které je k dispozici jen kancelářským pracovníkům, návštěvám z jiných divizí a 

klientům. V blízkosti kancelářských prostor je závodní jídelna, kde tráví zaměstnanci i 

své přestávky. Druhé vchodové dveře se nachází vedle pánských a dámských šaten, ve 

kterých se nachází sprchové kouty.  

Další část je samotná výroba, při vstupu u kancelářských prostor je umístěno Elektro 

oddělení, kde komplementují motory do rychloběžných vrat. Podle požadavků 

zákazníků ohledně bezpečnostních prvků jsou motory přizpůsobovány. Naproti tomuto 

oddělení bylo postaveno Training centrum, kde se zaučují noví zaměstnanci a probíhá 

zde jednodušší montáž. Dále vpravé části se nachází oddělení Spare parts a expedice, 
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kde se provádí poslední balení a poté se zásilka expeduje do nákladního automobilu. 

Pracovníci expedice disponují svými přepravními prostředky. V prostřední části se 

vyskytují oddělení RR 300 a Ditec, která spolu spolupracují v montování velkých 

kovových konstrukcí. Za touto oblastí se podle výkresů řežou PVC plachty. Již bylo 

zmíněno, že se jedná o zakázkovou výrobu, tedy je nepřijatelné, když někdo nedodrží 

jasně daný výkres. Pokud rozměry nesedí, nezbývá nic jiného než zástěnu vyhodit. 

Naproti plachtovému centru je pro nás důležité oddělení ISO Curtain, kde budeme 

popisovat proces celkové montáže rychloběžných vrat a jejich testování. V zadní části je 

postaven velký sklad hotových výrobků a materiálu pro výrobu. Kvůli rozlehlé ploše 

výroby a četnosti regálů ve skladu používají skladníci vysokozdvižné vozíky. 

V poslední části, která je na opačné straně než kancelářské prostory, je situováno 

oddělení Plate department, kde probíhá nejrůznější řezání, broušení, vysekávání a 

punchování plechů. 

7.4 Organizační struktura 

Na obrázku je znázorněna organizační struktura. Společnost ASSA ABLOY ES 

Production s.r.o. má jasně strukturované pravomoci. Divize v Plzni zaměstnává 

přibližně 100 kmenových zaměstnanců, 30 agenturních pracovníků a 30 kancelářských 

zaměstnanců.  

Obrázek 12: Organizační struktura 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 

  



43 

 

Stav zaměstnanců: 

Plant manager  1 zaměstnanec 

THP   29 zaměstnanců 

Výroba   130 zaměstnanců 

Plant manager má v rukou veškeré výsledky divize v Plzni. Zabývá se plánováním 

výroby, schvaluje veškeré firemní finance a stará se o personální kroky. Jeho 

nadřízeným je globální ředitel sídlící v Německu. Jeho přímí podřízení jsou manažeři 

jednotlivých oddělení a vedoucí výroby, kteří se řídí jeho pokyny.  

Diplomová práce je zaměřena především na procesy, proto je níže představen 

organizační diagram výroby. Vedoucí výroby zodpovídají za svá oddělení a instrukce 

dostávají právě od Plant managera. Každý pracovník musí být efektivně využit a 

dodržovat stanovená pravidla. Zaměstnanci a každé oddělení je pozorováno a měřeno. 

V každém středisku probíhá určitá správa a pravidelná údržba strojů. Zaměstnanci 

procházejí jednotlivými školeními a je zde možnost i bezplatného vzdělávání.  
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8 Analýza prostředí společnosti 

Pro analýzu prostředí byly vybrány dva typy analýz a to PEST, která popíše prostředí 

společnosti z hlediska politického, ekonomického, sociálního a technologického. Druhá 

osvědčená analýza je SWOT, která definuje slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby.  

8.1 PESTLE 

8.1.1 Politické 

V České republice je politická situace stabilní, což je důležité pro společnosti, které zde 

působí. Jelikož se jedná o zahraniční firmu, důležitým krokem byl vstup České 

republiky do Evropské unie v roce 2004, díky ní je export a import do členských států 

EU přístupnější. Tato výhoda spočívá hlavně v podobě volného pohybu osob, zboží, 

služeb a kapitálu. Důležitým faktem je odstranění celního zatížení v rámci EU, ale 

některé materiály jsou dodávány mimo území Evropské unie a zde se případná zátěž 

může objevit. Společnost ASSA ABLOY s.r.o. většinou dodává a odebírá materiál a 

výrobky v rámci EU, ale je také ovlivněna světovou politikou, hlavně v rámci kritických 

situací. Nyní, 1.3.2020, je společnost velmi ovlivněna Koronavirem odborným názvem 

COVID-19, který komplikuje obchod s Čínou, kde byla vyhlášena karanténa a tamější 

divize je zavřena. To způsobilo, že tam nikdo neexportuje ani nepřijímá výrobky a 

potřebný materiál pro další montáž. Také byla zrušena veškerá důležitá obchodní 

jednání, což by mohlo nyní oddálit zlepšování obchodních vztahů a pracovních postupů. 

8.1.2 Ekonomické 

Na podnik působí mnoho vlivů prostředí, zejména lze jejich příčiny pozorovat na státní, 

evropské a globální úrovni. Důležitým faktorem je vývoj ekonomických ukazatelů, 

především inflace, HDP, míra nezaměstnanosti, úrokové sazby a mnoho dalších. Míra 

inflace je součástí různých typů kalkulací a ovlivňuje všechny podniky. Míra 

nezaměstnanosti udává podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním. Díky tomuto 

ukazateli je společnost velmi ovlivněna, pokud podniku chybí pracovní síla a musí 

pracovat na tom, aby si stálé zaměstnance udržel. 
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8.1.3 Sociální 

Společnost také obklopuje sociální okolí, které je ovlivněno stavem a vývojem 

demografických ukazatelů. Plzeňský kraj disponuje zásobami nerostných surovin, které 

rozvíjí zpracovatelský průmysl. Hlavními zásobami jsou černé uhlí, žáruvzdorné a 

keramické jíly a stavební kámen. Plzeň a okolí je zatížena vysokou koncentrací 

průmyslových aktivit a silniční dopravou, proto se prostředí zhoršuje emisemi. Místní 

kraj se pohybuje spíše ve starší věkové struktuře. Plzeň disponuje rozsáhlou nabídkou 

vzdělání všech úrovní, proto si společnost může vybírat na jednotlivé pozice jakkoliv 

kvalifikované zaměstnance. 

8.1.4 Technologické 

Technologické faktory se zrcadlí hlavně ve výzkumu a vývoji společnosti na určitém 

území. Naše společnost se snaží neustále inovovat tak, aby byla krok před konkurencí. 

Důležité pro ni je, aby sledovala jakékoli vlivy působící na technologický rozvoj. Tím je 

myšleno legislativní opatření spojené s technologiemi, finanční náročnost výzkumu a 

vývoje a také rychlost technologických změn v odvětví. 

8.1.5 Legislativní 

Legislativa omezuje podnikání ve vztahu k právnímu prostředí. Níže zmíněné faktory 

ovlivňují chod všech organizací v České republice. Do Evropské unie ČR vstoupila 1. 

května roku 2004 a přijala platné normy a směrnice: 

o platné vyhlášky, zákon,  

o státní regulace, 

o ochrana životního prostředí.  

8.1.6 Ekologické 

Co se týká ekologie, musí společnost dodržovat nařízení a normy, které se týkají 

množství a třídění odpadů. Musí dodržovat podmínky dané v zákonech a vyhláškách 

ohledně nakládání s odpady.  
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Obrázek 13: Satelitní umístění divize 

 

Zdroj: Mapy Google, 2020 

Zhodnocení analýzy obecného okolí společnosti 

Z analýzy obecného okolí podniku vyplývají příležitosti, jako je silné využití 

automobilové dopravy s materiálem, výrobky a zaměstnanci.  

Další příležitostí je zajištění stability v zásobování nerostnými surovinami a vytvoření 

loajality stálých a kvalitních zaměstnanců, kteří mají potenciál ve firmě inovovat, a tak 

vytvářet konkurenční výhodu.  

Hrozby, které z analýzy obecného okolí plynou, se týkají nízké nezaměstnanosti, která 

je momentálně jednou z nejnižších v historii a negativního vývoje měnového kurzu.  

(k 11.3.2020) 

Hrozbou je možnost zpoždění dodávek díky rekonstrukcím na dálnicích nebo poškození 

produktů během přepravy. 
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8.2 SWOT analýza 

Pro analýzu prostřední společnosti ASSA ABLOY ES Production s.r.o. jsem si také 

vybrala i SWOT analýzu. Nejdříve jsem si vytvořila analýzu vnitřního prostředí, které 

obsahuje silné a slabé stránky podniku. Dalším krokem je vnější prostředí, které má pod 

sebou příležitosti a hrozby. Mezi důležitý článek patří také konkurenční prostředí. 

Vnitřní prostředí 

Divize v Plzni je na trhu přes 5 let, během této doby vyzkoušela dostupné technologie a 

v dnešní době pracuje s nejmodernějšími a spolehlivými stroji. V průběhu její existence 

se stala důvěrnou společností, která má velké zkušenosti a velký počet zákazníků. Její 

personál na vyšších pozicích vystupuje se svojí bohatou a letitou praxí, která se ukazuje 

na efektivním řízení podniku a následnou kvalitou produktu. Některé stroje firma 

vlastní a některé si pronajímá na operativní leasing, protože takové CNC stroje jsou na 

prodej v řádech milionů.  

Společnost nabízí mnoho produktů v oblasti rychloběžných vrat, kde se hlavně zaměřují 

na CNC soustružení, obrábění, frézování v různých rozměrech. Specializují se také na 

dva druhy zástěn, jedna z nich z PVC materiálu takzvaná plachta a druhá rolovací 

z lamel tzv. Curtaina. Pro operátory jsou připraveny přesné výkresy, kterými se musí 

řídit.  

Produkty si stojí na trhu velice dobře, během své existence se snaží úspěšně eliminovat 

různé reklamace, díky kterým se společnost naučila produkty vyrábět zcela přesně a za 

výhodnou cenu. Reklamace jsou velice nákladné a časově náročné, protože se výrobky 

posílají také do USA nebo Číny a v tento okamžik, se vyplatí poslat úplně nový výrobek 

a stávající zlikvidovat. Každá zakázka je testována a zkontrolována, aby se předešlo 

případné reklamaci. Vůči konkurenci si stojí společnost velice dobře. 

Velký důraz klade na svoje zaměstnance, u kterých preferuje dlouholetou praxi. Na 

druhou stranu se neobrátí zády ani k čerstvě vystudovaným nebo velmi pracovitým a 

spolehlivým. Každého nového uchazeče na výrobní pozici si pečlivě prozkouší a 

následně zaškolí. Pokud se jedná o pozice na CNC obrábění nebo elektrikáře, je na trhu 

v těchto oborech nouze, to znamená, že si jich podnik váží a díky tomu jsou dobře 
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placeni a odměňováni. Ostatní operátoři jsou také hodnoceni na měsíční bázi a následně 

motivováni kariérním růstem.  

V tomto oboru je zcela na firmě, pro jaký typ skladování materiálu se rozhodne. I 

přesto, že se nejedná o potraviny, které by se mohly zkazit, si vybrala metodu FIFO 

neboli First In First Out. Většina zakázek míří na zahraniční trh, se kterým komunikuje 

Plant manager a ostatní zaměstnanci v kancelářích. Firemním jazykem je angličtina, ale 

výhodou je i němčina a italština. 

Vnější prostředí 

Naše divize je umístěna v Plzni v Koterově a nejedná se o jediný bod na světě, kde 

firma působí. Její činnost je v mnoha státech po celém světě, ale určitě by chtěla ještě 

svoji působnost rozšířit. Společnost si během své existence vytvořila široké spektrum 

produktů, které se snaží vyrobit s nejvyšší kvalitou. Podnik spolupracuje se stálými 

zákazníky, ale je zcela otevřen novým klientům. 

Rychloběžná vrata se mohou uplatnit v mnoha odvětvích např. do výrobních hal 

v automobilovém, potravinářském, či chemickém průmyslu. Ve městě Plzeň si stojí 

velice dobře, jelikož zde prozatím nikdo nevyrábí tento typ vrat. Společnost by ale 

neměla „usnout na vavřínech“ a měla by být neustále ve střehu.  

V následující tabulce jsou vypsány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Každý řádek má svoje bodové ohodnocení a váhu. Poté se hodnoty sečtou a zjistí se, 

v jakém kvadrantu se firma nachází. 
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Tabulka 2: SWOT analýza 

Silné stránky Váha Hodnocení Body 

Dlouholetá praxe 0,3 3 0,9 

Velká škála produktů 0,1 2 0,2 

Kvalifikovaný personál 0,2 3 0,6 

Kvalitní produkty 0,1 2 0,2 

Dlouhodobé vztahy se zahraničními 0,2 4 0,8 

Dorozumění se v cizím jazyce 0,1 3 0,3 

Součet 1,0  3 

Slabé stránky Váha Hodnocení Body 

Vysoká cena materiálu 0,2 - 2 - 0,4 

Finanční náročnost při reklamaci 0,3 - 4 - 1,2 

Časová náročnost 0,3 - 3 - 0,9 

Legislativní podmínky (COVID 19) 0,2 - 1 - 0,2 

Součet 1,0  - 2,7 

Příležitosti Váha Hodnocení Body 

Noví zákazníci ze zahraničí 0,1 2 0,2 

Výstavba nákupních center 0,4 4 1,6 

Snížení daní 0,15 1 0,15 

Zrušení cla ze zemí mimo EU 0,3 3 0,9 

Dostatek volných zdrojů 0,05 1 0,05 

Součet 1,0  2,9 

Hrozby Váha Hodnocení Body 

Ztráta zákazníků 0,2 -2 - 0,4 

Kurzové rozdíly 0,1 -2 - 0,2 

Nová konkurence 0,3 -4 - 1,2 

Zanikající trh 0,4 -4 -1,6 

Součet 1,0  -3,4 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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0,3 

Tabulka 3: Vyhodnocení  SWOT analýzy 

 Příležitosti (2,9)  

Si
ln

é 
st

rá
nk

y 
(3

) Ofenzivní 
Mírně ofenzivní 

Slabé stránky (-2,7) 

Defenzivní Boj o přežití 

 Hrozby (-3,4)  

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Shrnutí SWOT analýzy 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že společnost má defenzivní postavení, to znamená, 

že převažují silné stránky nad slabými. Co se týká příležitostí, mají navrch hrozby, ale 

jedná se jen o velmi malý rozdíl. Firma by měla využít svoje silné stránky tak, aby co 

nejvíce minimalizovala hrozby, které mohou nastat. A naopak si také udržet silné 

stránky a co nejefektivněji využít příležitosti. 

Závěr SWOT analýzy 

Společnost by si hlavně měla udržet silné stránky, především si nepokazit vztahy se 

zákazníky a měla by pečovat o své zaměstnance pomocí odměn a asertivně s nimi 

komunikovat. Měla by minimalizovat všechny slabé stránky a efektivněji přepracovat 

časový plán výroby, aby se produkt vyrobil rychleji. Měla by se více angažovat 

v upoutání nových zákazníků a v případě výstavby nových nákupních center by ihned 

měla zaujmout trh. Kurzové rozdíly nesmíme brát na lehkou váhu, protože jsou velmi 

nevyzpytatelné. Na kurzovou ztrátu nebo zisk se můžeme pojistit v předem sjednané 

obchodní smlouvě.  

8.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

8.3.1 Stávající konkurence 

V České republice není tolik firem, které by vyráběly dveřní systémy. Některé tyto 

společnosti se zaměřují spíše na český trh. Na našem území se vyskytují kvalifikovaní 

 

0,3 

-0,5 
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zaměstnanci, kteří vyrábějí produkty v dobré kvalitě a za velmi příznivou cenu. 

Plzeňský kraj patří k těm vyspělejším krajům už díky široké škále vzdělání. 

V současnosti se celkově dveřní systémy nachází v bodě, kdy je pořád poptávka 

žádoucí, ale díky zhoršení automobilového trhu se poptávka stále snižuje. Doufáme, že 

se tato situace vrátí do starých kolejí a budeme na tom jako dříve. Množství konkurentů 

na tomto trhu není až tolik četné, takže pokud by byl vývoj trhu příznivý, můžeme 

očekávat zvýšení počtu konkurentů. 

8.3.2 Potenciální konkurence 

Jelikož se jedná o velmi perspektivní trh, mohla by se konkurence objevit. Mnoho 

strojírenských firem by se mohlo za stávající situace pokusit vyrábět levněji. Velkou 

překážkou je nyní omezený export a import kvůli nařízené karanténě COVID-19. 

Mnoho firem je odříznuto od dodávek materiálu a nemůže vyrábět, převážně z Itálie, 

Číny, Španělska a USA. 

8.3.3 Vstupní bariéry 

Důležité je mít know-how, aby nikdo neodhalil firemní tajemství a podnik si uchránil 

únik dat. Pokud by některé informace unikly, měl by mít co nejrychlejší a 

nejefektivnější plán, aby je nikdo nezneužil a společnost je získala zpět. Pro 

naprogramování strojů je potřeba mít kvalifikovaný personál, který pracuje s drahými 

licencovanými softwarovými programy. Jelikož se jedná o velkou společnost, je potřeba 

i dalších výrobně podporujících softwarových programů pro efektivní průběh výroby, 

například SAP. Další vstupní bariérou je nákup vybavení haly pro všechny linky, které 

jsou velmi nákladné, a doporučuje se použít operativní leasing. Na tento typ pronájmu 

musí mít každý měsíc společnost nemalé potřebné finance. Důležitý je i nákup 

veškerého IT, které bude sloužit pro programování, chod linek a také kancelářské práce. 

8.3.4 Výstupní bariéry 

Z tohoto trhu nejsou žádné bariéry výstupu, jelikož lze trh bez jakýchkoliv problémů 

opustit. 

Při vstupu nových konkurentů nevznikají cenové boje, ale dochází k vytváření lepších 

nabídek, které zaujmou zákazníka. Také je nutné sledovat činnosti, procesy a produkty 
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konkurence. Nabídka produktů, které by mohl konkurent nabízet, by byla odlišná, 

jelikož každý výrobce má vlastní řady svých typických výrobků. Často se jedná o 

produkty vyráběné na míru dle požadavků zákazníka. Vzhledem k neexistujícím 

barierám výstupu, slabému ovlivnění ze strany nových konkurentů a širokým variacím 

výrobků na míru se jedná o poměrně atraktivní trh. 

8.3.5 Odběratelé 

Společnost má nejdůležitější zahraniční i místní odběratele: 

o Německo odebírá 38 % produkce, 

o Švédsko odebírá 9 % produkce, 

o Finsko odebírá 6 % produkce, 

o Čína odebírá 20 % produkce, 

o Česká republika odebírá 6% produkce, 

o zbytek Evropy odebírá 14 % produkce, 

o .USA odebírá 7% produkce. 

Celkový počet odběratelů se pohybuje v řádu tisíců po celém světě. V České republice 

mluvíme přibližně o 100 odběratelů. Vyrobené produkty z velké části směřují do 

zahraničí. ASSA ABLOY ES Production s.r.o., nabízí širokou škálu dveřních systému 

od zámků, čipových karet až po velká průmyslová vrata. Všechny výrobky jsou ve 

vysoké kvalitě a za příznivé ceny. Velkou výhodou je, že firma má díky své dlouholeté 

existenci mnoho stálých odběratelů, kterých stále přibývá. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé mají velmi důležité postavení a stanovují si přesné požadavky, kritéria, 

kvalitu, rozměry, materiál a množství produktů, které jim společnost poskytne. Jedná se 

o zakázkovou výrobu, tedy každý odběratel má svůj ojedinělý výrobek. Společnost se 

snaží plnit přání a požadavky zákazníků, tak aby neměli potřebu oslovit konkurenci. 

Jelikož se společnost nachází v takovéto situaci, můžeme mluvit o neatraktivním trhu. 

8.3.6 Dodavatelé 

Vyjednávací síla dodavatelů firmy není nijak silná. Jedná se o dovozce surovin, které 

lze snadno nahradit, jelikož tento typ materiálů nabízí velké množství firem. Proto není 

nutno spoléhat se jen na jednoho dodavatele, ale je výhodné si domluvit dlouhodobé 
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kontrakty za zvýhodněné ceny. Dodavatelů součástek je menší množství, a tak se firma 

snaží vybírat si kvalitní dodavatele s flexibilitou, která je nutná pro tento druh podnikání 

(zajištění atypických produktů na míru dle potřeb zákazníka). Vzhledem k velkému 

množství firem produkujících materiály a průměrnému množství výrobců součástek se 

jedná o spíše atraktivní trh. 

Substituty 

V tomto odvětví neexistují substituty, proto můžeme tento trh označit za velmi 

atraktivní.  Produkty se dají nahradit jen velmi ztěžka. Pokud by se někdo snažil o 

substitut, nebude mít nikdy stejné ukojení potřeby, jako kdyby si nechal udělat 

rychloběžná vrata a ostatní dveřní systémy od naší společnosti. 

Zhodnocení Porterovy analýzy 

Tabulka 4: Zhodnocení pěti konkurenčních sil 

Činitel Výroba dveřních systémů 

Stávající konkurence Neatraktivní trh 

Potenciální konkurence Spíše atraktivní trh 

Odběratelé Neatraktivní trh 

Dodavatelé Spíše atraktivní trh 

Substituty Atraktivní trh 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Výroba dveřních systémů je u dvou činitelů neatraktivní a to u stávající konkurence a u 

odběratelů. Důvodem je nynější pokles automobilového průmyslu, který už nepoptává 

tolik dveřních systémů, a budeme doufat v brzké ozdravení tohoto trhu. Dalším 

důvodem je stávající situace s nouzovým stavem, který souvisí s virem  

COVID-19. Odběratelé mají opravdu velkou vyjednávací sílu. Díky tomu, že se jedná o 

zakázkovou výrobu, tak se společnost vždy musí podřídit odběrateli. Naopak to může 

být velká výhoda, co se týká konkurence. Za velkou příležitost považujeme absenci 

substitutů a velmi vysoké bariéry vstupu do odvětví. 
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9 Výrobní proces společnosti 

Výrobní proces je velmi rozsáhlý a skládá se z několika způsobů provedení. Celá 

výrobní hala je rozdělena na 10 pracovišť, v některých je realizována montáž a 

v ostatních se obsluhují stroje. Jednotlivé pracovní zařazení se nemění a tím pádem je 

zajištěna stálost obsluhy strojů a montáž zaučenými pracovníky, kteří svoji práci mohou 

vykonávat co nejlépe s dosaženými zkušenostmi.  

Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu a každý výrobek musí splňovat jiné parametry, 

tak se společnost řídí pull systémem. Výrobky nejsou vyráběny na sklad, zcela 

výjimečně má společnost zásoby s blízkou vidinou, že v budoucích zakázkách jsou 

podobná nebo skoro stejná průmyslová vrata a ta nynější by se dala buď dodat tak, jak 

jsou, nebo jen s malými úpravami dovyrobit. Tento způsob si společnost vybrala z toho 

důvodu, že všechny komponenty jsou velice nákladné a pokud by vyráběla na sklad, tak 

bude mít mnoho nákladných zásob, které by mohly ohrozit chod společnosti.  

Společnost má ve výrobě mnoho strojů, většina z nich je pořízena na operační leasing, 

Postupně se snaží stroje kupovat za své finance, ale některé stroje stojí v řádech 

milionů, proto je výhodnější pronájem. Všechny stroje prochází pravidelnou povinnou 

údržbou, aby neohrozily zdraví zaměstnanců a chod společnosti. Nejvíce strojů se 

nachází na tzv. oddělení Plate department, kde se zpracovávají plechy pomocí CNC 

strojů, vysekávacích strojů a punchovacích strojů. Zde je prováděna jedna 

z nejdůležitějších činností ohledně sestavování rámů pro lamely a plachty. Hotové 

konstrukce rámů jsou posílány na další oddělení, kde probíhá montáž ostatních 

komponentů, které jsou nezbytné pro funkčnost vrat. Po celkové montáži jsou rámy 

poslané na expedici, kde jsou pečlivě zabaleny do dřevěného boxu.  

Společnost nabízí dva typy vrat a to buď vyrobená z PVC materiálu tzv. plachty, a nebo 

lamelové zástěny, které jsou pro společnost stěžejní. Při výrobě lamelových zástěn je 

důležité dodržet postup jejich montování. Na tomto oddělení probíhá i jejich praktická 

zkouška, při níž je hotová zástěna namontována na zkušební rám a zjišťuje se její 

funkčnost. Pokud je testování v pořádku, následuje převezení na expedici a zabalení. 
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10 Modely společnosti 

V další části se budu věnovat veškerým modelům společnosti ASSA ABLOY ES 

Production s.r.o., tak jak firma funguje. Je zde zpracován i podnikový proces na výrobu 

a montáž lamelových zástěn v oddělení ISO Curtain. Pro vytvoření modelů společnosti 

byl vybrán program ARIS Architect.  

10.1 Model produktů 

Mezi hlavní činnost společnosti se řadí výroba rychloběžných vrat. Model produktů je 

rozdělen na dvě základní skupiny. Plachtové zástěny typu Flexi Curtain jsou vyráběny 

z PVC materiálu, který je rozřezán podle nákresů, a dále jsou pomocí lepidel 

komplementována. Tento proces jsem ve své práci nezobrazila, protože se jedná o velmi 

jednoduchý postup. Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, nikdy není zcela jasné, 

jakého typu se bude vyrábět více. Lamelové zástěny jsou pevnější, odolnější a také 

dražší.  

Obrázek 14: Model produktů 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 
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10.2 Model struktury znalostí 

Společnost se řídí vnější a vnitřní dokumentací, která je používána ve veškerých 

procesech firmy. Vnější dokumentace obsahuje zákony, směrnice, normy, předpisy, vše, 

co nebylo vytvořeno uvnitř společnosti, a organizace se všemi těmito dokumenty musí 

řídit. Díky existenci těchto dokumentů jsou jasně daná práva a podmínky zaměstnanců a 

také zaměstnavatele. 

Obrázek 15: Dokumentace vnější 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 

Pomocí modelu struktury znalostí byla vytvořena dokumentace vnitřní, viz obrázek č. 

16, ve kterém se nachází dokumenty, které si společnost vytvořila sama. Při vytváření 

těchto směrnic má společnost volnou ruku a nemusí mít jasně danou strukturu. 

Dodržování těchto směrnic musí respektovat společnost a její zaměstnanci. Vytváří se 

pro plynulejší chod a tak, aby každý měl větší přehled o fungování společnosti. Velice 

důležité jsou pracovní postupy, které jasně popisují, jak mají být určité úkony 

vykonávány. Důležitá je tak směrnice BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, přičemž a společnost si školí své zaměstnance sama. Další vnitřní směrnice 

souvisí také s personalistikou a finanční správou, kterými se zaměstnanci a celá 

společnost musí opět řídit. 
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Obrázek 16: Dokumentace vnitřní 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 

10.3 Aplikace 

Společnost ASSA ABLOY ES Production s.r.o. používá ke své činnosti informační 

systém SAP. Pomáhá vytvořit vše potřebné pro zpracování procesu objednávek, pro 

podporu logistických procesů logistiky, zpracovává podklady pro finanční toky a 

mnoho dalších. Na SAP je navázán a používán zakoupený Windows 10 a MS Office 

2019. V prostředí MS Office využívá především aplikace, nejvíce používá MS Excel, ve 

kterém může nadefinovat nejrůznější funkce. Pro komunikaci uvnitř organizace i mimo 

ni se používá MS Outlook, který spravuje elektronickou poštu a kontakty. MS Word 

společnost využívá na psaní textu a jeho úpravu. MS Powerpoint je také velice 

používaný, hlavně při prezentaci výsledků.  
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Obrázek 17: Model aplikací 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 

Společnost využívá šest modulů informačního systému SAP: 

o FI (Finanční účetnictví), 

o CO (Controlling ), 

o SD (Prodej a distribuce), 

o PP (Plánování výroby), 

o MM (Material Management), 

o QM (Řízení kvality), 

všechny jsou zobrazené na diagramu níže. Chybějící personalistika zatím není v plánu. 

Společnost momentálně totiž přechází na personální software RON, který bude 

k dispozici až od září roku 2020. 
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Obrázek 18: IS SAP 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 
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11 Procesní mapa společnosti 

Procesní mapa společnosti ASSA ABLOY ES Production s.r.o. je rozdělena na tři 

kategorie, a to na hlavní, řídící a podpůrné procesy. Mezi řídící procesy společnosti 

zařadila řízení společnosti, účetnictví, personalistiku, procesní řízení, finanční 

controlling, strategické plánování a řízení kvality. Především se jedná o procesy, které 

jsou vykonávány vedením společnosti.  

Mezi hlavní procesy dané společnosti byly zapsány tyto procesy: 

o vytvoření poptávky po produktu 

o získání nové zakázky 

o technické zajištění nové zakázky včetně nákupu pro novou zakázku 

o výroba nové zakázky 

o kontrola nové zakázky 

o expedice 

Diplomová práce se zaměřuje zejména na výrobu nové zakázky, kontrolu a její 

expedici. Mezi podpůrné procesy bylo zařazeno materiálové plánování, nákup, příprava 

výroby, kontrola, testování a převoz na expedici. Tyto procesy slouží k podpoře 

hlavních, aby co nejefektivněji napomáhaly k plynulému chodu společnosti. V mé 

diplomové práci se budu hlavně zaobírat výrobními procesy. 
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Obrázek 19: Procesní mapa společnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 

11.1 EPC diagram výroby nové zakázky 

Proces začíná v okamžiku, kdy se zakázka dostane na výrobní oddělení ISO Curtain, 

Tento proces považujeme za hlavní, protože nemá předchůdce, který by popisoval 

hlavní proces. Teamleader ISO Curtain si výrobní dokumentaci vytiskne z informačního 

systému SAP z modelu  Material Management a přijme ji. Dále již následuje kontrola, 

při které se musí řídit vnitřními směrnicemi. 

Samotná výroba rychloběžných lamelových zástěn typu ISO Curtain, je rozdělena do tří 

fází: 

První fází je pickování (informace v modulu Logistika WMS), kdy si dva operátoři 

výroby převezmou potřebné díly k řezání lamel metodou FIFO. Jednotlivý materiál si 

připraví a počet opět zkontrolují pomocí IS SAP. Pokud je všechno v pořádku, nastane 

proces řezání lamel. Zde je důležité dodržovat pracovní postupy a požadavky zakázky. 
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Musí být zajištěny požadované rozměry tak, aby všechny lamely byly zcela totožné a 

přesné. Pokud by některá lamela byla širší nebo užší, tak by se při praktické kontrole 

správně nerolovala a mohlo by dojít k poškození celých vrat. Tento okamžik by byl pro 

společnost velmi riskantní a finančně i časové náročný.  

Druhá fáze je předmontáž, kde se 3 části rychloběžných vrat montují jednotlivě. Každá 

část je popsána v dalším doplňkovém procesu a je také znázorněna v EPC diagramu 

předmontáži. 

Třetí fáze se zaměřuje na dokončení rychloběžných vrat typu ISO Curtain. Tuto činnost 

opět komplementují dva operátoři výroby, kteří jednotlivé díly šroubují a nastavují.  

Jakmile se vrata smontují, přechází na kontrolu počtu vyrobených kusů. Každá zakázka 

obsahuje přesný počet, proto je nutné tuto fází zkontrolovat. Pokud by nastala situace, 

že budou některá vrata chybět, musí tento proces znova na pickování a řezání. O 

výsledku kontroly musí být informován Teamleader oddělení a často je k dispozici při 

kontrole operátor výroby. Pokud jsou počty v pořádku, následuje kontrola, během této 

činnosti musí být k dispozici Supervisor oddělení ISO Curtain. 
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Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 

Obrázek 20:EPC diagram výroby nové zakázky 
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11.2 EPC diagram předmontáže 

Po fázi řezání a pickování následuje předmontáž, která je rozdělena na 3 části. První je 

montáž části bottom, jedná se o spodní lamelu, na kterou si upevní guma. Ta by měla 

zaručit izolaci a měla by chránit dolní lamelu od poškození při zavření vrat. Tato guma 

tlumí i náraz, tak, že okamžik zavření vrat není slyšet. Tuto činnost provádějí dva 

zaměstnanci. Jakmile je tato činnost hotova, přechází se na montáž části Top, neboli 

horní lamely, na kterou se také upevní guma a dále se k ní namontují potřebné šrouby, 

které budou potřebné pro montáž. Jedná se o velmi rychlou předmontáž, kterou obstará 

pouze jeden zaměstnanec. Poslední část celkové předmontáže je příprava hřídele na 

belt. Hřídel přijde od dodavatele již vyrobená a nalakovaná. Úkolem operátora výroby 

je nasadit objímku na kolo hřídele, tak aby se při používání nepoškodily lamely. Tato 

činnost není fyzicky náročná, ale pracovník musí být velmi opatrný, aby přesně objímku 

přesně umístil a dále se tam nemohla nijak pohybovat.  

Pokud jsou všechny 3 části hotové, můžeme pokračovat v hlavním procesu montáže. 

Obrázek 21: EPC diagram, předmontáž 

 

Zdroj:vlastní zpracování v programu ARIS Architect,2020 

11.3 EPC diagram testování 

Dalším dílčím procesem, který souvisí s hlavním procesem výroby je testování zakázky. 

Tato situace nastává ve chvíli, kdy počet kusů z předchozího procesu byl v pořádku. 

Tento proces začíná tím, že si Teamleader ISO Curtain stáhne potřebné informace o 

zakázce a podle ní může provádět její testování. Jedná se o jednu z posledních činností, 

která souvisí s dokončením celé zakázky, a proto o ní nemusí být informován 
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Supervisor oddělení. Po testování se zjistí, zda zakázka testováním prošla, nebo 

neprošla. Jako první se zaměříme na to, když je vše, jak má být.  

Testování dopadlo bez jakékoliv překážky, a tedy výrobek může pokračovat na 

expedici, na kterou ji pomocí vysokozdvižného vozíku převezme operátor expedice. 

Daní zaměstnanci ji zabalí do bublinkových fólií tak, aby při převozu a manipulaci 

zabránili případným nárazům, které by mohly ovlivnit stav zakázky. Dříve bylo velmi 

těžké dokazovat, kdo byl za škodu zodpovědný, zda výrobní nebo přepravní společnost. 

Nyní je Supervisor skladu a expedice povinen každou zakázku vyfotit před a po balení a 

dále ji evidovat v počítači jako důkazný materiál. Jakmile jsou vrata zabalena, vkládají 

se do velkých dřevěných rámů, které jsou bytelné a lehčí, kvůli letadlové přepravě.  

Tímto je proces bezchybné zakázky ukončen. 

Také může nastat situace, kdy při testování vrat vznikne defekt. V tu chvíli Supervisor 

ISO Curatin musí provést rozhodnutí, zda se zakázka opraví nebo v horších případech, 

že se úplně zlikviduje. Ve většině situacích se zakázka posílá zpátky do výroby, kde se 

malými úpravami dotáhnou nedokonalosti, které míří opět na proces kontroly a 

případné testování. Ve velmi malých případech se zjistí na výrobě, že poškození je 

mnohem větší, než se na první pohled zdálo, a neopravitelné, proto musí být výrobek 

zlikvidován.  

Pokud Supervisor ISO Curtain rozhodne, že škody při testování byly fatální, může 

poslat část nebo celou zakázku na likvidaci. Pro společnost je to nejhorší možná 

varianta, která s sebou nese spoustu nákladů a časové ztráty. V pořadí jsou čekající 

zakázky, ale musí se upřednostnit dodělání té stávající. Toto riziko způsobuje ve většině 

situacích zpoždění všech zakázek a je potřeba, aby zaměstnanci pracovali přesčas, který 

je spojen s dalšími nadbytečnými náklady. Všechny špatné zakázky jsou odvezeny 

operátorem skladu a ten je roztřídí podle typu odpadu. Při likvidaci, musí být 

zdokumentovány všechny důvody, jak písemně, tak fotograficky. V každém procesu se 

musí řídit výrobním plánem, vnitřními směrnicemi a pracovními postupy. Při dokončení 

se zakázka v IS SAP označí jako splněná. 
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Obrázek 22: EPC diagram, testování 

Zdroj: vlastní zpracování v programu ARIS Architect, 2020 
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12 SW podpora 

Veškeré procesy napříč všemi odděleními spolupracují s informačním systémem SAP, 

jsou nedílnou součástí každodenní pracovní náplně. Veškeré kroky před výrobou 

zakázky prochází modulem Material Management a modulem Production Planning. 

V rámci diplomové práce se zabývám hlavním výrobním procesem, který se odehrává 

na výrobním oddělení ISO Curtain. Pokud je vše zadáno ve zmíněných modulech, může 

přijít na řadu vytištění zakázky, kterou má na starost Supervisor oddělení ISO Curtain. 

Nejprve je důležité si zvolit příslušné oddělení, najít zakázku a tu konvertovat. Pokud je 

zakázka přijata, uvolní se a vytiskne. Níže je přiložený obrázek, který zobrazuje 

poslední krok před vytištěním zakázky. 

Obrázek 23: SAP tisk zakázky 

 

Zdroj: interní dokumentace SAP, 2020 

V prvním procesu na obrázku č. 20 na straně 69 bylo zmíněno pickování, při kterém 

mají zaměstnanci jasně dané typy materiálů a dílů, které si musí pro montáž zakázky 

přichystat. Pro přehlednější zobrazení je níže přiložena oříznutá část potřebného 

materiálu v jedné zakázce. Jedná se o pouhý menší výběr, kvůli firemnímu tajemství 

společnosti. 
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Obrázek 24: Pickování 

 Zdroj: interní dokumentace SAP, 2020 
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Závěr 

Diplomová práce se zaměřovala na analýzu a zmapování vybraných podnikových 

procesů konkrétní společnosti. Zvolené podnikové procesy mají SW podporu IS SAP. 

Cílem diplomové práce bylo krok za krokem zmapovat tyto procesy a vytvořit detailní 

pohled na jednotlivé kroky zvolených procesů. Pro zmapování těchto procesů byl využit 

SW produkt ARIS. 

Tímto byl splněn hlavní cíl zadání diplomové práce. Přínos práce je rozdělen do tří 

částí. 

V první části se jedná o kapitolu 7 a kapitolu 8, které se zabývají představením 

společnosti, analýzou prostředí společnosti pomocí PESTLE analýzy, SWOT analýzy a 

Porterovo modelu 5 konkurenčních sil. Při použití těchto analýz a metod se v praxi 

zobrazí hlubší význam společnosti a lepší srozumitelné vysvětlení, jak si společnost 

stojí. Pomocí těchto informací bylo zjištěno, jaké aspekty ovlivňují společnost a jak 

funguje. 

Druhá část je popsána v kapitole 9 a v kapitole 10, ve které se zabývá výrobními 

procesy společnosti. Zobrazené procesy pomáhají hlavním podnikovým procesům při 

vytvoření popisu a slouží k lepší orientaci pracovníků, kteří řeší uvedený proces, 

případně k objasnění procesu pro nové pracovníky, kteří mají proces obsluhovat. 

Kapitola 11 a kapitola 12 je obsažena ve třetí části, kde je zobrazen hlavní podnikový 

proces a další navazující procesy. Důležitým faktem je, že celý proces je napojen na SW 

podporu IS SAP. Tato SW podpora IS SAP pak usnadňuje veškerý plynulý chod 

podnikových procesů. 

Hlavní přínos diplomové práce spočívá v analýze a popisu vybraných procesů ve 

společnosti a důležitosti SW podpory. Práce přispěla k identifikování úzkých míst 

z hlediska SW podpory. Společnost si výrobní procesy dříve kreslila pouze na papír 

nebo je nastiňovala v programu jako je MS Word. Za velký úspěch považuji to, že po 

mé spolupráci si vedoucí procesního inženýrství zažádal u vedení o možnost používání 

informačního programu ARIS Architect a jeho nainstalování. Tento informační systém 
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by používali zaměstnanci, kteří pracují na procesním řízení včetně programátorů 

výroby. 

Diplomová práce je důkazem toho, že v dnešní době je procesní řízení a jeho SW 

podpora nezbytností jak pro velké tak i menší společnosti a procesy je potřeba neustále 

zlepšovat. Software podpora těchto procesů je pak samozřejmostí. 
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Abstrakt 

LIČMANOVÁ, Aneta. Procesní mapa, detailní procesy a SW podpora procesů ve 

výrobní organizaci. Plzeň, 2020. 77 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita 

v Plzni. Fakulta ekonomická. 

 

Klíčová slova: proces, procesní mapa, procesní řízení, modelování podnikových 

procesů, softwarová podpora, ARIS 

 

Diplomová práce se zaměřuje na procesy, jejich analýzu a softwarovou podporu. 

Předložená práce byla zpracována ve společnosti ASSA ABLOY ES Production s.r.o. v 

Plzni, která se zabývá výrobou rychloběžných průmyslových vrat. Teoretická část 

obsahuje veškeré informace pro vytvoření druhé části práce. Praktická část se zabývá 

výrobní částí podniku a jsou v ní analyzovány vybrané výrobní procesy se softwarovou 

podporou informačního systému SAP. Cílem je analyzovat společnost včetně vybraných 

podnikových procesů a popsat softwarovou podporu. Pro práci bylo využito modelování 

podnikových procesů v programu ARIS Architect. Zmíněného cíle bylo dosaženo 

v jednotlivých kapitolách diplomové práce, která se skládá ze zmíněné teoretické části a 

následné praktické části.  

  



 

 

Abstract 

LIČMANOVÁ, Aneta. Process map, detailed processes and SW support of processes in 

the production organization. Pilsen, 2020 77 p. Diploma thesis. University of West 

Bohemia in Pilsen. Faculty of Economics. 

 

Keywords: process, process map, process management, business processes modelling, 

software support, ARIS 

 

The diploma thesis is focused on the processes, thein analysis and software support. The 

presented work was composed in the company ASSA ABLOY ES Production s.r.o. in 

Pilsen, producing high speed industrial doors. The theoretical part contains all the 

informatiion required for forming the second part of the work. The practical part deals 

with the production part of the company, including the analysis of the selected 

production processes with software support of the SAP information system. The aim is 

to analyse the company including the selected business processes, and to describe the 

software support. Business processes modelling in the program called ARIS Architect 

was used for the thesis. The given aim was achieved in individual chapters of the 

diploma thesis, which is formed from the mentioned theoretical part, followed by the 

practical part. 


