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EDITORIAL 

 

 
Dear readers, 

 

We present you another edition of our journal - VŠPP Entrepreneurship studies. The dominant 

part of this edition is a repetitorium.  

 

The main goal of the repetitorium is to provide the reader with basic information concerning 

the most important concepts of modeling and simulation of production processes and 

production strategies. Thus, the repetitorium does not assume that the reader is a specialist in 

the field of modeling and simulation. On the contrary. The repetitorium assumes that the reader 

is an expert in other areas of production and logistics. An important part of the repetitorium is 

the demonstration of how process modeling can be used in practice. The individual 

contributions of the repetitorium also contain a large number of references to available literature 

in which the reader can find additional information. 

 

In addition to the repetitorium, the reader will also find two articles related to marketing and 

marketing communication. 

 

We hope that all information inside this Journal issue will help the reader to better understand 

the importance of modeling, simulations and marketing. 

 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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REPETITORIUM 

 

MODELING AND SIMULATION 

 

MODELOVÁNÍ A SIMULACE 
 

Ivo FORMÁNEK1 
University of Entrepreneurship and Law, Prague 

 

Radim FARANA2 
Mendel University, Brno 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The contribution is the first contribution of the repetitorium, which deals with optimization of 

production strategies by means of methods of modeling and simulation. Today, modeling and 

simulation are popular and frequently used concepts in business. The aim of the paper is to 

briefly and simply explain some of the basic concepts and connections of modeling and 

simulation. Knowledge of these terms is necessary for better understanding of the issues 

contained in the following contributions. The paper therefore deals with fundamentals of system 

theory, fundamentals of modeling theory and fundamentals of simulation theory. 

 

 

KEY WORDS 

 

Object, system, model, modeling, simulation. 

 

 

ÚVOD 

Příspěvek se týká optimalizace výrobních strategií s využitím metod modelování a simulace. 

V současné době patří modelování a simulace mezi často používané a velmi populární pojmy 

dneška. V aplikační oblasti se lze s modelováním a simulací setkat především tam, kde je nutné 

zodpovědně se rozhodnout i v situacích, které nejsou zcela přehledné a kde důsledky daného 

rozhodnutí lze jen obtížně předvídat. Jako názorný příklad takovéto situace můžeme uvést hru 

šachy. U průměrného hráče lze předpokládat, že umí, či je schopen, uvažovat jeden, dva nebo 

maximálně tři tahy dopředu. Šachový mistr či velmistr však uvažuje mnohem více tahů 

dopředu. Je proto zřejmé, že hra šachového mistra či velmistra bude daleko účinnější 

a efektivnější, než je hra průměrného šachisty. A stejně tomu tak je i v praktickém životě. 

Někdo tzv. „vidí až za roh“, někdo nevidí, i když se mu řešení přímo nabízí. Snem mnoha lidí 

                                                 
1 Correspondence address: Ivo Formánek, assoc. prof., Ph.D.; +420 595 228 111; ivo.formanek@vspp.cz; 

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, University of Entrepreneurship and Law, Office: Michálkovická 1810/181, 

710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 
2 Correspondence address: Radim Farana, prof., Ph.D.; +420 545 131 111; radim.farana@mendelu.cz; 

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Mendel University, Czech Republic; www.mendelu.cz 
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proto je mít něco jako „křišťálovou kouli“, která by jim „vidění za roh“ umožnila. S velkou 

nadsázkou a  zjednodušením můžeme tvrdit, že touto „křišťálovou koulí“ dneška je modelování 

a simulace. Proto je modelování a simulace v současnosti tolik populární jak v teorii, tak i 

v praxi. 

Modelování a simulace má dlouhou a velmi zajímavou historii. Nás však budou zajímat 

především současné metody modelování a simulace, které účinně využívají možností současné 

výpočetní techniky. Navíc nás budou zajímat hlavně metody, jejichž předmětem zájmu je 

modelování a simulace výrobních procesů a výrobních strategií. Cílem příspěvku tedy není 

podat komplexní a vyčerpávající pohled na celou problematiku. Cílem příspěvku je stručně 

a pokud možno jednoduše vysvětlit některé ze základních pojmů a souvislostí. Znalost těchto 

pojmů umožní lepší porozumění problematice dalších příspěvků repetitoria.  

Následující podkapitoly se věnují především třem oblastem. Jsou to: 

 základy a teorie systémů, 

 základy a teorie modelování a 

 základy a teorie simulace.   

 

1  ZÁKLADNÍ POJMY Z TEORIE SYSTÉMŮ 

Teorie systémů je jedním z nejdůležitějších vědních oborů. Navíc má zcela univerzální 

uplatnění. O systémech se dnes hovoří téměř všude. Je tomu tak i v případě výroby a výrobních 

procesů.  

Z pohledu teorie systémů lze na jakémkoli dostatečně složitém reálném objektu definovat 

v podstatě nekonečně velké množství nejrůznějších systémů. Vždy bude záležet na úhlu 

pohledu pozorovatele, stupni abstrakce, který pozorovatel zvolí, a na způsobu modelování. Je 

asi logické, že jinak se bude na automobil dívat běžný uživatel, jinak automechanik, jinak 

autoklempíř, jinak elektromechanik, jinak odborník na bezpečnostní systémy atd. Každý z nás, 

když přistupuje ke složitějšímu reálnému objektu (např. k onomu automobilu), si nějakým 

způsobem problém zjednodušuje. Tzv. si definuje „svůj“ objekt. Na tomto „svém“ objektu si 

pak vytvoří něco jako definovaný systém (tzn., definuje si prvky a vazby mezi nimi, které jej 

zajímají. To, co jej nezajímá, ignoruje. Totéž platí i o výrobě a výrobních procesech. Jinak se 

bude dívat na výrobu odborník na výrobní technologii, jinak provozní ekonom, jinak odborník 

na finance, jinak filozof, jinak pracovník personálního oddělení, jinak informatik atd. atd. 

Abychom si mohli definovat „svůj“ systém výroby, resp. „naše“ systémy výroby, se kterými 

budeme dále pracovat, musíme si nejdříve ujasnit několik základních pojmů z teorie systémů. 

Pokud by měl čtenář o danou problematiku hlubší zájem, doporučujeme např. literaturu (Balátě, 

1996), (Noskievič, 2007), (Wagnerová, 2013), dále pak lze najít i informace v dalších zdrojích 

a pramenech, které se dané problematice věnují.  

Následují nejdůležitější základní pojmy z teorie systémů. 

 Teorie systémů je jeden z důležitých vědních oborů, které mají zcela univerzální 

uplatnění. Z pohledu teorie systémů lze na jakémkoli dostatečně složitém objektu 

definovat v podstatě nekonečně velké množství nejrůznějších systémů. Při definování 

bude vždy záležet na úhlu pohledu, stupni abstrakce, způsobu modelování 

a aplikovaných analogiích, které zvolíme. Jak již bylo zmíněno výše, každý člověk, 

když přistupuje ke složitějším objektům (např. k automobilu), si nějakým způsobem 

objekty zjednodušuje – tzn., definuje své systémy zkoumaných objektů (vybírá si, co 

jej zajímá a co už jej nezajímá). Totéž samozřejmě platí i o procesech. 
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 Zkoumaný objekt. Zkoumaným objektem budeme rozumět jakýkoli společenský, 

ekonomický, technický či jiný objekt, v našem případě to budou především procesy. 

Příkladem zkoumaného technického objektu může být např. elektromechanický pohon 

stroje – v našem případě pohon tvářecího stroje, jehož zjednodušené konstrukční 

schéma je na obr. 1. Z obr. 1 je zřejmé, že námi zvolené konstrukční schéma je již 

velkým zjednodušením reality (mnoho konstrukčních podrobností zde chybí), nicméně 

akceptujme, že pro účely dalšího výkladu budeme považovat konstrukční schéma na 

obr. 1 za námi zkoumaný objekt. 

Obr. 1 Konstrukční schéma pohonu válcovací stolice (1 – řídicí a napájecí část; 2 – 

elektrický motor; 3 – hřídel motoru s pojistnou spojkou; 4 – horizontální 

převodovka; 5 – výstupní hřídel horizontální převodovky, spojka, vstupní hřídel 

kuželové převodovky; 6 – kuželová převodovka; 7 – výstupní hřídel kuželové 

převodovky, spojka, vertikální hřídel, spojka, vstupní hřídel vertikální 

převodovky; 8 – vertikální převodovka; 9 – výstupní hřídel vertikální 

převodovky, spojka, vřetena s ozubením; 10 – pracovní válce; 11 – provalek.) 

 
Zdroj: autor. 

 Definovaný objekt. Definováním objektu označujeme postup, při kterém zkoumaný 

objekt účelově redukujeme na jednodušší variantu obsahující pouze ty části a vlastnosti, 

které nás zajímají. Příkladem definovaného objektu, který jsme definovali na 

zkoumaném objektu z obr. 1, může být objekt na obr. 2. 

 

Obr. 2 Definovaný objekt pohonu válcovací stolice. (Poznámka: námi zvolená verze 

jako jedna z téměř nekonečného množství možných verzí.) 

 
Zdroj: autor. 

 Definovaný systém (dále také jen systém). Systémem rozumíme účelově vytvořenou 

množinu prvků a vazeb mezi nimi (tj. uspořádaný celek poznatků), která má jako celek 

jisté vlastnosti. Příklad systému námi definovaného objektu z obr. 2 je systém na obr. 3. 

Formálně lze každý systém zapsat následujícími vztahy: 

 

2 
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6 
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 9 
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11 
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𝑆(𝑋, 𝑅) ,   𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑚} ,   𝑅 = {𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, … , 𝑟𝑛}  (1) 

kde m,  resp.  n je počet prvků, resp. vazeb systému, 

 R,  resp.  X –  množina vazeb, resp. prvků systému, 

 r,  resp.  x – vazba, resp. prvek systému, 

 S – systém. 

Z pohledu pozorovatele lze systém dělit na jednotlivé podsystémy. 

 Prvky systému. Prvky systému jsou části zkoumaného objektu, které jsou na zvolené 

rozlišovací úrovni již dále nedělitelné. K prvkům systému přistupujeme jako k „černým 

skříňkám“, u kterých nás zajímá pouze jejich vnější chování. 

 Vazby systému. Vazby systému vyjadřují vzájemné vztahy a vzájemné ovlivňování 

prvků systému. Na obr. 3 jsou vazby vyznačeny šipkami. 

 Příznaky systému. Příznaky systému jsou projevem vlastností systému. Odpovídají 

kvantitativně měřitelným fyzikálním veličinám, jako jsou poloha, rychlost, zrychlení, 

proud, napětí, mechanická síla, moment, teplota, tlak atp. 

 Vlastnosti systému. Vlastnosti systému vyjadřují vzájemné souvislosti a vazby mezi 

sledovanými příznaky. Vlastnosti lze popsat vhodnými matematickými vztahy. 

V souvislosti s vlastnostmi systému hovoříme o chování systému a o struktuře systému. 

Obr. 3 Systém definovaného objektu pohonu válcovací stolice. (PS1 – podsystém 

elektromechanického pohonu; PS2 – podsystém základových desek; S – systém 

pohonu válcovací stolice; x1 až x7 – prvky systému.) 

 
Zdroj: autor. 

Aplikujeme-li systémový přístup k analýze a syntéze zkoumaných objektů, s výhodou lze 

využít modelování. Modelování se uplatňuje především tam, kde pracujeme se systémy 

vyznačujícími se zvlášť velkou složitostí, rozsáhlostí a neúplností informací. Následují další 

důležité pojmy z modelování a simulace (Balátě 1996, Kuneš et al. 1989, Noskievič 2007).  

 Chování systému. Chování systému charakterizuje vztah systému k jeho okolí. 

Vyjadřuje závislost mezi podněty z okolí systému (přicházejí na vstupy systému) 

a příslušnými odezvami (lze je pozorovat na výstupech systému). 

 Struktura systému. Struktura systému charakterizuje funkční vztahy, které existují 

uvnitř systému - vyjadřuje chování prvků systému a uspořádání vazeb mezi nimi. 

 Okolí systému. Okolí systému je množina prvků, které nejsou prvky systému, nicméně 

mají k němu významné vazby. 

 Rozhraní systému. Rozhraní systému je orientovaná geometrická plocha, která systém 

zcela obklopuje a odděluje sledované a nesledované vlastnosti zkoumaného objektu. 

Volba rozhraní významnou měrou ovlivňuje složitost, strukturu a přesnost systému. 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

x6 

x7 

PS1 PS2 
S 
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 Otevřený systém. Otevřený systém je systém, u něhož existuje alespoň jedna vazba 

s okolím. 

 Uzavřený systém. Uzavřený systém je systém, u něhož neexistuje ani jedna vazba s 

okolím. 

 Rozlišovací úroveň systému. Na každém reálném objektu lze definovat z hlediska 

podrobnosti nekonečně mnoho systémů. Záleží pouze na rozlišovací úrovni, kterou pro 

definici zvolíme. 

 Dekompozice systému. Dekompozice systému znamená rozložení systému na 

vzájemně vázané podsystémy. 

 Podsystém (někdy také subsystém) je systém, který vznikl z původního systému 

vypuštěním některých prvků a všech vazeb, které na vypuštěné prvky navazují. 

Z pohledu pozorovatele je podsystém většinou chápán jako celek, který se už dále 

nedělí. 

 Vstupní vazby systému představují místa na rozhraní systému, přes která okolí působí 

na systém. Příznaky vstupních vazeb nazýváme vstupními veličinami. 

 Výstupní vazby systému představují místa na rozhraní systému, přes která systém 

působí na své okolí. Příznaky výstupních vazeb nazýváme výstupní veličiny. 

 

2  ZÁKLADNÍ POJMY Z TEORIE MODELOVÁNÍ A SIMULACE 

Aplikujeme-li systémový přístup k analýze a syntéze zkoumaných objektů, s výhodou 

využíváme modelování. Modelování se uplatňuje především tam, kde pracujeme se systémy 

vyznačujícími se zvlášť velkou složitostí, rozsáhlostí a neúplností informací, např. (Balátě, 

2004), (Kuneš et al., 1989), (Noskievič, 2007). Následují nejdůležitější základní pojmy z teorie 

modelování. 

 Modelování. Modelování je specifická forma experimentu, pomocí kterého se snažíme 

získat informace o jednom systému prostřednictvím jiného systému – tzn. 

prostřednictvím modelu. 

 Model. Modelem chápeme jakýkoliv systém, který jistým způsobem napodobuje 

vlastnosti zkoumaného objektu. Podle formální povahy modelů dělíme modely na 

modely fyzické a modely abstraktní. 

 Fyzické modely jsou modely tvořené přirozeným nebo umělým hmotným systémem. 

Fyzické modely rozdělujeme na fyzikální modely a fyzikální analogy. 

 Fyzikální modely jsou fyzikálně podobné modely s velmi nízkým stupněm abstrakce. 

Zachovávají (většinou v měřítku) buď všechny rozměry modelovaného objektu – kopie, 

nebo jeden z rozměrů potlačují – kvazikopie. Příkladem kopií jsou modely přehrad, lodí, 

automobilů, letadel, výrobních linek, příkladem kvazikopií jsou fotografie, plány a 

mapy. 

 Fyzikální analogy jsou fyzikálně nepodobné modely, které využívají formální shody 

fyzikálních zákonů. Fyzikální analogy mohou být realizovány pomocí analogových 

počítačů nebo pomocí jiného typu analogu (např. pomocí elektrických obvodů). 

 Abstraktní modely. Abstraktní modely jsou modely tvořené nehmotným systémem. 

Abstraktní modely využívají přirozené jazyky s grafickými symboly – tzv. popisné 
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modely, počítačové programovací jazyky – tzv. počítačové modely nebo aparát formální 

logiky a matematické analýzy – tzv. matematické modely. 

Podle dynamické povahy jevů z pohledu času dělíme modely na modely z pohledu času 

dynamické a na modely z pohledu času statické. 

 Dynamické modely z pohledu času (dále jen dynamické modely). V dynamických 

modelech je minimálně jedna stavová veličina funkcí času, je tedy v čase proměnná. 

Druhá možnost je, že model obsahuje paměť. Limitním stavem jakéhokoliv 

dynamického modelu je ustálený stav. 

 Statické modely z pohledu času (dále jen statické modely) jsou opakem dynamických 

modelů. Ve statických modelech jsou všechny stavové veličiny konstantní, v čase tedy 

neměnné. Statický model rovněž neobsahuje paměť. Ve srovnání s dynamickými 

modely jsou statické modely podstatně jednodušší. 

Podle znalosti struktury zkoumaného objektu dělíme modely na modely typu „černá skříňka“, 

„bílá skříňka“ a „šedá skříňka“. 

 Model typu „černá skříňka“ (angl. black box) modeluje pouze vnější chování 

zkoumaného objektu. Struktura objektu je při tvorbě modelu ignorována. Objekty se 

popisují tzv. vnějším popisem (někdy také relacemi „vstup – výstup“), při kterém nás 

zajímá pouze chování daného objektu. Graficky se vnější popis vyjadřuje nejčastěji 

pomocí blokových diagramů (např. obr. 4). 

 Model typu „bílá skříňka“ (angl. white box) je opakem modelu typu „černá skříňka“. 

Model modeluje nejen vnější chování zkoumaného objektu, ale plně respektuje i jeho 

vnitřní strukturu. 

 Model typu „šedá skříňka“ (angl. grey box) představuje kompromis mezi oběma výše 

uvedenými přístupy. Pro grafický popis těchto systémů se rovněž používá nejčastěji 

blokový diagram. Většina prakticky vytvořených modelů spadá do kategorie „šedé 

skříňky“, protože se stane jen málokdy, že bychom o modelovaném objektu skutečně 

nevěděli vůbec nic o jeho vnitřní struktuře (např. obr. 5). 

 Simulace. Pracujeme-li opakovaně s modelem se záměrem přímo nebo nepřímo 

ovlivnit zkoumaný objekt, nahrazujeme pojem modelování pojmem simulace. 

Adekvátně tomu pak zavádíme místo pojmu model pojem simulační model. 

 Simulační model je model realizovaný technickými prostředky – dnes nejčastěji 

pomocí simulačních jazyků. Význam simulačních modelů tkví v tom, že umožňují práci 

s modely objektů i v režimech, které by u reálných objektů znamenaly jejich zničení 

nebo ohrožení. Velká výhoda simulačních modelů je i v tom, že můžeme modelovat 

objekty, které ještě vůbec neexistují (např. stavíme novou výrobní halu a hledáme 

optimální rozmístění pracovních strojů a dopravních cest). 

 Simulační jazyk. Na číslicových počítačích lze modely realizovat buď pomocí 

klasických programovacích jazyků, nebo pomocí speciálních simulačních jazyků. 

Nevýhodou klasických programovacích jazyků je náročnost a pracnost tvorby modelů. 

Simulační jazyky zase tvorbu modelů výrazně usnadňují. 
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Obr. 4 Příklad modelování výroby metodou „černých“ skříněk. Pohled na výrobu 

jako na soustavu zásobníků materiálu ve skladech. (Poznámka: černá barva 

zde vyjadřuje neznalost vnitřní struktury definovaného systému zkoumaného 

objektu.) 

 
Zdroj: autor. 

Obr. 5 Příklad modelování výroby metodou „šedých“ skříněk. Pohled na výrobu 

jako na soustavu zásobníku materiálů jak ve skladech, tak ve výrobních 

úsecích. (Poznámka: šedá barva zde vyjadřuje částečnou znalost vnitřní 

struktury definovaného systému zkoumaného objektu.) 

 
Zdroj: autor. 

 Identifikace. Cílem identifikace objektu je vytvoření matematického modelu, který 

bude zkoumaný objekt modelovat. Souvislost mezi definováním, identifikací a simulací 

systému znázorňuje obr. 6. Pro tvorbu matematických modelů disponuje identifikace 

dvěma základními kategoriemi metod. Jsou to:  

o analytické metody a  

o experimentální metody. 

Obr. 6 Souvislost mezi definováním systému, identifikací definovaného systému 

a simulací definovaného systému zkoumaného objektu. 

 
Zdroj: autor. 

 Analytické metody identifikace využívají k sestavení matematických modelů 

matematicko – fyzikální analýzu. Výhodou analytických metod je jejich nezávislost na 
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stupni realizace zkoumaného objektu. Nevýhodou je vyšší náročnost na teoretické 

i praktické znalosti, které je nutné o zkoumaném objektu mít. 

 Experimentální metody identifikace vychází z experimentálních měření na 

zkoumaném objektu. Výhodou experimentálních metod je jejich relativně snadná a 

rychlá realizace, nevýhodou zase silná závislost na přesnosti provedených měření. 

Obr. 7 Základní pojmy z oblasti modelování a simulace v souvislostech, vliv 

mentálního „nastavení“ autora na podobu definovaného systému 

zkoumaného objektu. 

 
Zdroj: autor. 

Vztah mezi základními pojmy z oblasti modelování a simulace je zřejmý rovněž z obr. 7. Při 

definování systémů zkoumaných objektů se rovněž uplatňují naše zkušenosti, znalosti a osobní 

preference. Všechny tyto skutečnosti lze zahrnout do tzv. mentálního nastavení autora 

definovaného systému. Na obr. 7 je tento vliv autora znázorněn. Při modelování a simulaci se 

rovněž – zcela zákonitě – dopouštíme různých zjednodušení. Vznikají tím větší či menší 

odchylky od skutečnosti. Rovněž postupy, metody a technologie, které při modelování 

používáme, způsobují vznik dalších nepřesností. Pro všechny tyto odchylky a nepřesnosti jsme 

na obr. 8 zavedli označení „chyby“. Chyba na obr. 8 tedy nemusí vždy znamenat něco 

negativního. Chyba může být rovněž pouhým průvodním znakem aplikované metody či 

technologie. 

V předkládaném repetitoriu budeme rovněž používat dva další důležité pojmy. Jsou to 

o metoda a 

o metodika. 
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 Metoda. Metoda je postup nebo návod, jak v nějaké oblasti našeho zájmu získávat 

poznatky, na jejichž základě lze přijímat správná řešení. Jedná se tedy o prostředek 

poznání. Metoda a systém tvoří podstatu systémového (vědeckého) přístupu k řešení. 

Zatímco systémem chápeme uspořádaný celek poznatků, pod pojmem metoda chápeme 

cestu, kterou je tento uspořádaný celek poznatků vybudován a získán. 

 Metodika. Pod pojmem metodika budeme v dalším textu rozumět obecně nauku 

o metodě či metodách, s kterými pracujeme. Jedná se tedy o doporučovaný soubor 

postupů, metod, nástrojů, principů, pravidel (zásad), technik, který umožňuje řešení 

daného problému. Metodika v našem pojetí určuje co, kdo, proč, kdy, kde a jak má 

udělat. „Metodicky“ se pak zabýváme nějakou problematikou tehdy, když ji plánovitě 

prozkoumáváme, vypracujeme její jednotlivé členění, přiměřeně uspořádáme dílčí 

poznatky, poznatky logicky spojíme a vytvoříme systém. (UK, 2019). 

Obr. 8 Vznik možných „chyb“ při modelování a simulaci. 

 
Zdroj: autor. 

 

ZÁVĚR 

Cílem příspěvku bylo seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti teorie systémů a teorie 

modelování a simulace. Zvlášť velký důraz byl kladen na pojmy: 

 zkoumaný a definovaný reálný objekt, 

 definovaný systém, 

 modely a modelování, 

 simulační modely a simulace. 
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Po prostudování příspěvku by měl mít čtenář základní povědomí o tom, co to jsou modely a jak 

a proč se s nimi pracuje. V dalších příspěvcích repetitoria se čtenář doví o praktickém používání 

modelů a simulačních experimentech. 
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ABSTRACT 
 

The contribution is the second contribution of the repetitorium. The aim of the contribution is 

to briefly explain some of the important concepts of contemporary Business Information 

Systems. We will explain the connection between concepts such as: Information Systems, 
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CAM etc.) and especially concept Advanced Planning & Scheduling in production planning. 
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ÚVOD 

Jak již bylo zmíněno v příspěvku o modelování a simulaci, s problematikou modelování 

a simulace úzce souvisejí i možnosti použité výpočetní techniky. Pokud předmět zájmu 

modelování a simulace navíc zúžíme na problematiku modelování a simulace strategií výroby 

a výrobních procesů, je logické, že z oblasti výpočetní techniky nás budou zajímat především 

ty informační systémy, které řízení a plánování výroby a výrobních procesů podporují, tedy tzv. 

podnikové informační a komunikační systémy (angl. Business Information and Communivation 

Systems – zkráceně jen podnikové informační systémy). Cílem příspěvku tedy opět není ucelený 

a úplný výčet všech řídicích metod a informačních a komunikačních technologií, s kterými se 

můžeme v podnicích setkat. Cílem příspěvku je naopak úspornou a pro praxi akceptovatelnou 

formou vysvětlit několik pojmů, se kterými se můžeme při řízení, plánování, modelování a 

simulaci výrobních a logistických strategií setkat.  

                                                 
1 Correspondence address: Ivo Formánek, assoc. prof., Ph.D.; +420 595 228 111; ivo.formanek@vspp.cz; 

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, University of Entrepreneurship and Law, Office: Michálkovická 1810/181, 

710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 
2 Correspondence address: Radim Farana, prof., Ph.D.; +420 545 131 111; radim.farana@mendelu.cz; 

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Mendel University, Czech Republic; www.mendelu.cz 
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Pokud by měl čtenář o probíranou látku hlubší zájem, je vhodné vyhledat specializovanou 

literaturu, případně vhodné internetové zdroje, které poskytnou úplný a ucelený pohled na řídicí 

systémy současných výrobních podniků. 

 

1  PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Následují vybrané pojmy k tématu příspěvku. Podrobné informace najde čtenář v celé řadě 

publikací, které se věnují danému tématu. Doporučujeme především publikace (Basl, 2012), 

(Bruckner, 2005), (Procházka, 2011), (Schmid, 2005), (Novotný, 2005), dále pak příslušné 

zdroje a prameny, které se dané problematice rovněž věnují.  

Současné podniky jsou okolnostmi nuceny stále důsledněji optimalizovat své aktivity 

a zvyšovat tak jejich výkonnost a produktivitu. Aby tato optimalizace mohla probíhat, je nutné, 

aby správní lidé v podniku měli vždy ve správném čase správné informace o správných věcech 

a to vše ve správné kvalitě. Z tohoto důvodu je stále důležitější budovat v podnicích vhodné 

informační systémy. Existence informačních systémů již dávno není pro podniky konkurenční 

výhodou. Existence informačních systémů je dnes pro podniky naprostou životní nutností. 

Následuje definice některých vybraných pojmů z oblasti informačních systémů, jak jim budeme 

v tomto repetitoriu rozumět. 

 Informační systém (angl. Information System – dále jen IS) budeme chápat jako 

sociálně technický systém, ve kterém lidé, technologie, podnikové procesy a organizace 

na sebe navzájem působí ve snaze sbírat, zpracovávat, archivovat a distribuovat 

informace s cílem podpořit řízení, koordinaci a rozhodování v organizaci. (Procházka, 

2011). 

 Informační a komunikační technologie. (angl. Information and Communication 

Technologies – dále jen ICT) představují kritickou komponentu IS. Tvořeny jsou 

hardware a základním a aplikačním software. (Procházka, 2011). 

 Podnikové informační systémy (angl. Business Information Systems – dále jen 

podnikové IS). Pod pojmem podnikový IS budeme rozumět IS, který je podnikem 

využíván k podpoře a řízení podnikových procesů. Prvky podnikových IS jsou 

(Procházka, 2011): 

o ICT, 

o lidé a 

o data. 

 Hierarchické uspořádání současných podnikových IS. Současné podniky se vždy 

vyznačují více či méně hierarchicky uspořádanou organizační a řídicí strukturou. Mají-

li být proto tyto podniky efektivně a účinně řízeny, musí jejich podnikové IS toto 

hierarchické uspořádání kopírovat. U většiny součaných podniků lze proto poměrně 

zřetelně rozlišit minimálně tři základní hierarchické úrovně. Graficky se znázorňují ve 

tvaru pyramidy a značí se velkým písmenem L (z angl. level, control level) a pořadovým 

číslem. Toto tříúrovňové uspořádání je znázorněno na obr. 1. 
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Obr. 1 Hierarchicky uspořádaná organizační a řídicí struktura současných podniků. 

 
Zdroj: autor. 

 Úroveň řízení podniku L3 – úroveň řízení se vyznačuje následujícími znaky (obr. 2): 

o orientace: řízení výrobních a logistických řetězců vrcholovým managementem; 

o typické úlohy: plánování podnikových zdrojů (angl. Enterprise Resourse 

Planning – dále jen ERP), řízení vztahů se zákazníky (angl. Customer 

Relationship Management – dále jen CRM), řízení dodavatelských řatězců (angl. 

Supply Chain Management – dále jen SCM); řízení lidských zdrojů (angl. 

Human Resource Management – dále jen HRM); řízení finančních zdrojů (angl. 

Financial Resource Management – dále jen FRM); elektronické obchodování 

(angl. Electronic Business – dále jen eBusiness) atd.; 

o typické časové jednotky: týdny, měsíce, roky; 

o typičtí uživatelé: vrcholový management, finanční analytici, pracovníci 

obchodu pracovníci zásobování, pracovníci logistiky, pracovníci personalistiky 

atd. 

Obr. 2 Hierarchicky uspořádaná struktura současných podnikových IS. 

 
Zdroj: autor. 
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 Úroveň řízení podniku L2 – úroveň řízení se vyznačuje následujícími znaky (obr. 2): 

o orientace: řízení výrobních a logistických řetězců středním managementem; 

o typické úlohy: příprava, provádění a sledování výroby (angl. Manufacturing 

Execution System – dále jen MES); řízení a plánování podnikových zdrojů 

spojených s výrobou (angl. Manufacturing Resource Planning – dále jen 

MRP II); řízení a plánování materiálových zdrojů (Material Requirements 

Planning – dále jen MRP); inženýring s podporou počítače (angl. Computer 

Aided Engineering – dále jen CAE); konstrukce s podporou počítače (angl. 

Computer Aided Design – CAD); plánování s podporou počítače (angl. 

Computer Aided Planning – dále jen CAP); výroba s podporou počítače (angl. 

Computer Aided Manufacturing – dále jen CAM); 

o typické časové jednotky: výrobní směny, týdny, měsíce; 

o typičtí uživatelé: střední management, pracovníci plánování, pracovníci 

přípravy výroby, pracovníci skladů, operátoři výrobních a logistických zařízení, 

pracovníci údržby atd. 

Obr. 3 Příklad aktivit a informačních toků spojených s konceptem CAx na úrovni 

řízení L2 a především L1 (CAD – Computer Aided Design, CAE – Computer 

Aided Engineering, CAM – Computer Aided Manufacturing, CAP – Computer 

Aided Planning, CAQ – Computer Aided Quality). 

 
Zdroj: Schmid, 2005, s. 320, upraveno autorem. 

 Úroveň řízení podniku L1 – úroveň automatizace výrobních a logistických řetězců se 

vyznačuje následujícími znaky (obr. 2 a obr. 3): 

o orientace: řízení jednotlivých výrobních a logistických zařízení a procesů (angl. 

Process Automation nebo také Basic Automation – dále jen PA); zpracování dat 

přicházejících z výrobních a logistických zařízení a operátorských pracovišť 

atd.; 
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o typické úlohy: průmyslová automatizace (angl. Plant Automation – dále jen PA); 

měřicí, diagnostické, řídicí a vizualizační prostředky (angl. Supervisory Control 

and Data Acquisition/Human Machine Interface – dále jen SCADA/HMI) atd. 

o typické časové jednotky: milisekundy, sekundy, minuty, hodiny; 

o typičtí uživatelé: nižší management, operátoři výrobních a logistických zařízení, 

pracovníci údržby atd. 

 

2  KONCEPT ERP II 

Koncept ERP II je koncept podnikového řízení. Pro naše potřeby si budeme především všímat 

plánování výroby (angl. Production Planning)  a řízení výroby (angl. Production Control). 

Koncept ERP II se vyvíjel dlouhou dobu - od prvotní aplikace metod MRP v 70. letech 

minulého století, přes metody MRP II až k dnešnímu konceptu ERP II. V následujícím textu 

vysvětlíme hlavní pojmy konceptu ERP II. 

 Metoda řízení MRP (angl. Material Requirements Planning – dále jen MRP) 

dominovala v podnikovém řízení v 80. letech 20. století. Metoda pomocí kusovníku, 

stavu skladových zásob a plánu výroby stanovuje návrhy na nákup materiálu a výrobní 

příkazy. Metoda řízení MRP byla vyvinuta především pro potřebu těch podniků, do 

jejichž finálních produktů vstupuje velké množství, někdy i řádově tisíce nakupovaných 

nebo vyráběných součástek. Podniky s tímto typem výroby zákonitě kladou důraz na 

důslednou koordinaci nákupu s výrobou. Zpoždění dodávek nebo pozdní objednání 

součástek (byť i zanedbatelné ceny) může u tohoto typu výroby způsobit nemožnost 

vytvoření finálního produktu, do kterého tato součástka či tyto součástky vstupují. 

(Basl, 2012).  

 Metoda MRP II (angl. Manufacturing Resource Planning – dále jen MRP II) vznikla 

rozšířením původního konceptu MRP o kapacitní plánování (angl. Capacity 

Requirements Planning – dále jen CRP). Současně s CPM metoda MRP II obsahuje 

i plánování obchodu a nákupu a nabízí i řadu finančních přehledů o zakázkách, výrobě 

a skladovaném materiálu. Metoda MRP II představuje dnes již klasický přístup k řízení 

podniků.  

MRP II = MRP + CRP + plánování obchodu a nákupu + finanční přehledy (1) 

 Koncept ERP. U konceptu ERP jde o způsob řízení, který zahrnuje řízení a plánování 

všech podnikových zdrojů, které má podnik k dispozici. ERP tedy bere v úvahu 

kapacitu, dostupnost i omezení všech podnikových výrobních, logistických a lidských 

zdrojů. Koncept ERP vznikl rozpracováním konceptu MRP II na celý podnik a na 

všechny podnikové aktivity. Koncept MRP II zase vznikl rozpracováním původního 

konceptu MRP, který v podnikovém řízení dominoval v 80. letech 20. století. Koncepty 

ERP, MRP II a MRP jsou úzce svázány s ICT. 

ERP = MRP II + účetnictví (účetnictví finanční, účetnictví nákladové, účetnictví 

investiční, podnikový controlling atd.) + HRM + logistika zakázek (nákup, 

skladování, výroba, prodej/distribuce, zdroje atd.) (2) 

Postupen doby se koncept ERP rozrostl o další funkcionality a vznikl tak koncept 

rozšířeného ERP (angl. extended ERP, resp. ERP II - dále jen ERP II).  

Z pohledu plánování a řízení výroby má však koncept ERP několik nedostatků. Z našeho 

pohledu považujeme za hlavní nedostatek skutečnost, že ERP není dostatečně pružný při řešení 
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nečekaných situací ve výrobě, ať už z důvodů obchodních či z důvodů výrobních. V dalším 

vývoji byl ERP obohacen o nové funkcionality a vznikl tak koncept ERP II. 

 Koncept ERP II. Ve srovnání s konceptem ERP jsou novými funkcionalitami konceptu 

ERP II především následující funkcionality (Basl, 2012): 

o SCM (angl. Supply Chain Management), 

o APS (angl. Advanced Planning & Scheduling) 

o CRM (angl. Customer Relationship Management), 

o BI (angl. Business Intelligence) 

o e-Business (tj. především B2B, B2C, e-procurement) a  

o m-Business. 

Opět s velkým zjednodušením tedy můžeme psát, že pro ERP II platí: 

ERP II = ERP + SCM + APS + CRM + BI + 

+ eBusiness + mBusiness + eProcurement (3) 

Pro naše potřeby je významný především soubor metod pokročilého plánování APS. 

Funkci APS si z pohledu plánování podrobněji popíšeme. 

 Metody APS (angl. Advanced Planning & Scheduling – dále jen APS). APS představuje 

metody a nástroje, které využívají možnosti současných pokročilých ERP II pro 

simulaci, optimalizaci a zefektivnění výroby a logistiky. V oblasti řízení a plánování 

výroby pracují současné APS většinou na základě předpokladu, že konečný čas 

dokončení výroby se dá vypočítat prostým součtem všech časů, které za normálních 

okolností přicházejí ve výrobních a logistických řetězcích v úvahu. Tyto časy však 

v naprosté většině případů představují pouze teoretické, nebo nějakým jiným způsobem 

stabilizované (např. normováním nebo průměrováním) technologické hodnoty. 

V žádném případě se tedy nejedná o hodnoty, které by byly v daném okamžiku platné. 

Pro kompenzaci možné variability výrobních a logistických řetězců používají APS 

různé, většinou empiricky zvolené časové konstanty – rezervy. APS tak neposkytují (a 

ani nemohou poskytovat) informace, s jakou pravděpodobností či s jakým rizikem bude 

predikovaných výsledků dosaženo. 

Nutným ale nikoli postačujícím předpokladem pro dobře pracující APS systémy je 

existence efektivně a účinně fungujícího ručního plánování. Ruční plánování pak 

předpokládá přesnou definici a přesný popis procesů ve výrobních a logistických 

řetězcích. Známé proto musí být různé výkonové normy, operační a pooperační časy, 

popisy skladů, stavy na skladech, popisy dějů při neshodách, normočasy pro změny v 

nastavení výrobních a logistických zařízení atd. 

Vlastní systémy APS pracují tak, že z pohledu řízení a plánování výrobních a 

logistických řetězců jsou jejich nejdůležitějšími výstupy různé technologické časy či 

kalendářní datumy. Jako příklad můžeme uvést čas první a poslední předávky v rámci 

dané zakázky. Tyto časy systém APS stále přepočítává a aktualizuje. Např. vypočtený 

čas poslední předávky v rámci zakázky se používá k tomu, aby výrobní management 

potvrdil managementu obchodu, že podnik je schopen danou zakázku vyrobit a 

zákazníkovi dodat v požadovaném termínu. Pokud je vypočtený čas poslední předávky 

v rámci zakázky v souladu s časy, které požaduje obchod, výroba čas poslední předávky 

obchodu potvrdí. Pokud čas poslední předávky v rámci dané zakázky není v souladu 

s tím, co chce obchod (potažmo zákazník), výroba objednávku obchodu vrací. Obchod 

tento nový čas předání poslední předávky v rámci dané zakázky buď akceptuje či nikoli. 
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Pokud obchod nové datum neakceptuje, je na jednání mezi výrobou a obchodem, jak 

situaci (třeba i na úkor jiných zakázek) řešit. 

Součástí funkcí APS někdy bývá funkce simulace výroby. Operátor však většinou nemá 

čas a ani prostor „zabývat se“ se simulací.  Důvodem je skutečnost, že situace se ve 

výrobě velmi často mění a operátor proto „neztrácí čas“ plánováním pomocí simulací, 

pro které by musel zdlouhavě nastavovat počáteční a omezující podmínky. V naprosté 

většině případů operátor jedná pouze na základě vlastního úsudku, vlastních zkušeností 

a na základě znalosti aktuálního stavu ve výrobě. Tuto znalost aktuálního stavu získává 

z APS. 

Protože APS pracují většinou s normovanými (tj. standardními parametry), je logické, 

že APS mohou jen velmi obtížně pracovat s variabilitou výroby a tomu odpovídajícími 

pravděpodobnostmi dodržení predikovaných časů. Výsledkem výpočtů APS tak bývají 

pouze pravidelně aktualizované „ostré“ predikované časy v rámci daných zakázek. 

Navíc většina APS přepočítává sledované časy a kalendářní data pouze jednou denně. 

V současné době na trhu chybí nástroj, který by pracovníkům zodpovědným za řízení 

výroby umožnil operativní výpočet pravděpodobností, s jakými budou predikované 

časy dodrženy. 

 

ZÁVĚR 

V příspěvku bylo stručně vysvětleno několik základních pojmů, které se týkají současných 

podnikových informačních systémů. Hlavní pozornost pak byla věnována konceptu APS, 

vysvětlena byla jeho funkce z pohledu uživatele - provozního operátora. Z obsahu příspěvku 

by si měl čtenář udělat základní představu, z jakých stavebních kamenů se současné podnikové 

informační systémy skládají. 
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ABSTRACT 
 

The contribution is the third contribution of the repetitorium. Today, perhaps all businesses are 

looking for ways to increase the efficiency and effectiveness of their activities. It means how to 

maximize business output while minimizing inputs. One of the ways is so-called "slimming", ie. 

the use of "lean methods". Another well-known method is the pursuit of continuous, managed 

restructuring of a business organization. Process management is the tool that enables this 

continuous, managed restructuring of a corporate organizations. This issue is addressed in this 

third contribution of the repetitorium. 
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ÚVOD 

V současné době snad všechny podniky hledají způsob, jak zvýšit efektivitu a účinnost svých 

aktivit. Tzn. jak maximalizovat výstup podniku při minimalizaci vstupů. Jednou z cest je tzv. 

„zeštíhlování“, tzn. používání „štíhlých metod“. Dalším dobře známým způsobem je snaha 

o kontinuální, řízenou restrukturalizaci podnikové organizace. Nástrojem, který tuto 

kontinuální, řízenou restrukturalizaci podnikové organizace umožňuje, je procesní řízení.  

Implementaci vlastního procesního řízení však vždy musí předcházet definování 

a implementace jednotlivých procesů. Procesy představují základní stavební prvky procesního 

řízení. Otázkou – a to otázkou velmi zásadní – však je, jak jednotlivé procesy definovat, aby 

výsledkem bylo optimální procesní řízení podniku. Pouhá optimalizace jednotlivých procesů 

k výsledku většinou nevede. Výsledkem takovéto „lokální optimalizace“ sice bývají optimálně 

fungující procesy, nicméně jejich agregace a vzájemná spolupráce již optimální být nemusí. 
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Klíčové proto je, aby se optimalizace soustředila hlavně na množinu agregovaných procesů. 

Tedy aby se optimalizace soustředila na „globální optimalizaci“. Je to podobné jako 

u osmiveslice. Pokud by každý veslař v osmiveslici vesloval, jak nejlépe umí, určitě by nikdy 

žádné závody nevyhráli. Šanci na výhru by měli pouze tehdy, kdyby veslovali synchronně 

a v tempu, jakému budou všichni stačit (Krišťak, 2015). Znamená to tedy, že ne vždy je nutné, 

aby v podniku všichni pracovali na sto a více procent a ne vždy je nutné, aby všechny stroje 

„jely“ na plný výkon a plnou kapacitu. Prioritou musí být celkový výsledek - výsledný plynulý 

tok. Nikoli tedy maximální využití všeho, co mám v daném okamžiku k dispozici. 

Podobně jako ostatní příspěvky repetitoria i tento příspěvek poskytne pouze stručný přehled 

základních pojmů, které se problematiky procesů a procesního řízení týkají. Porozumění obsahu 

příspěvku pak usnadní orientaci v terminologii, kterou budeme používat. Získané poznatky si 

čtenář může dále rozšířit studiem odborné literatury. Stručný seznam některých vybraných 

informačních zdrojů uvádíme na konci příspěvku. 

 

1  PROCESNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 

Procesní řízení může podnikům přinést velmi výraznou konkurenční výhodu. Na druhé straně 

– při nevhodné implementaci – může být procesní řízení i velkou konkurenční nevýhodou. 

Nevýhodou se stává tehdy, kdy se implementace procesního řízení zvrhne v budování příliš 

složitého, málo transparentního a tudíž málo výkonného spletence různých podnikových aktivit 

(makroprocesů, procesů, mikropodprocesů, činností, operací atd.).  

Oproti jiným postupům má procesní řízení ty výhodu, že v podstatě představuje jistý druh 

systémového popisu reálného světa podniku. To znamená, že při vhodné aplikaci procesní 

pojetí nabízí poměrně snadno interpretovatelný a snadno srozumitelný popis hierarchického 

uspořádání podnikových aktivit (realita podnikového prostředí je dobře známá, nutné je pouze 

domluvit se na interpretaci této reality). Procesní řízení má rovněž velký význam pro budování 

podnikových IS (viz. příspěvek repetitoria o podnikových informačních systémech). 

Procesní řízení má rovněž mnoho dalších výhod. Např. umožňuje procesy vhodným způsobem 

měřit, pružně měnit organizaci podnikových aktivit bez nutnosti změn ve formální organizaci 

podniku, přináší vyšší adaptabilitu podniku na vnější prostředí, zvyšuje dynamiku podnikových 

aktivit prostřednictvím zpětných vazeb apod. V dalším textu příspěvku vysvětlíme některé 

vybrané pojmy z procesního řízení. V případě zájmu najde čtenář další podrobné informace 

v odborných publikacích, které se procesnímu řízení věnují. Doporučujeme především (ISO 

9000), (ISO 9001), (ISO 9004), dále pak (Cienciala, 2011), (Řepa, 2012), (Doležal, 2016), resp. 

příslušné kapitoly a stránky v dalších zdrojích a pramenech uvedených na konci příspěvku. 

 Procesní řízení podniku představuje jeden z manažerských přístupů k řízení podniku, 

při kterém je podnik chápán jako množina různých, navzájem se ovlivňujících procesů 

jdoucích napříč formální organizace podniku. Tím, že jsou procesy v podstatě nezávislé 

na formální organizaci podniku, je možné s nimi pracovat (neustále je sledovat, měřit 

jejich výkonnost, měnit je, zřizovat je, rušit je, optimalizovat je atd.) s podstatně větší 

dynamikou, než by to bylo možné v případě, kdy by jakékoli změny vyžadovaly zásah 

do organizace celého podniku. Další výhodou procesního řízení je, že podnikům 

umožňuje snadno implementovat pracovní týmy svých dodavatelů, zákazníků a 

partnerů. V následujících odstavcích si procesní řízení popíšeme trochu podrobněji. 
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Obr. 1 Obecná struktura procesu. 

 
Zdroj: autor. 

2  PROCES, PROCESY 

Základními stavebními kameny procesního řízení podniku jsou procesy. Pro naše potřeby si 

proces definujeme následujícím způsobem: 

 Proces. Za proces budeme považovat posloupnost činností - aktivit, které se vykonávají 

opakovaným způsobem v předepsaném pořadí a předepsaným způsobem. U procesu 

budeme předpokládat jeden či více vstupů a minimálně jeden výstup, který musí mít pro 

zákazníka procesu hodnotu. U každého procesu budeme dále předpokládat, že jej lze 

rozdělit na podprocesy a činnosti (srovnej se systémy a podsystémy), resp. operace. U 

každého procesu budeme rovněž předpokládat, že má své parametry, které lze měřit a 

vyhodnocovat (např. doba trvání procesu, termíny, kvalita, náklady atd.). Blokový 

diagram obecného procesu (jedna z grafických forem definice struktury procesu) je na 

obr. 1. 

Z pohledu pozorovatele můžeme rozlišovat na: 

o makroprocesy, 

o procesy, 

o mikroprocesy (někdy také podprocesy nebo subprocesy), činnosti a operace. 

Význam jednotlivých pojmů je zřejmý z obr. 2. Činnosti jsou obecného charakteru, operace 

představují aktivity, při kterých je zpracovávaný materiál v kontaktu s pracovním strojem nebo 

nástrojem. 
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Obr. 2 Hierarchie procesů z pohledu pozorovatele. 

 
Zdroj: autor. 

 Popis procesu. Procesy lze popisovat různým způsobem. Pod pojmem popis procesu 

budeme dále předpokládat textový nebo grafický soupis (prezentaci) následujícím 

postupem (ISO 9001), (Cienciala, 2011): 

o definice celého procesu, 

o definice požadavků na vstupy procesu, 

o definice požadavků na výstupy procesu, 

o definice aktivit, z nichž se proces skládá (tj. definice struktury procesu), 

o definice přechodů mezi jednotlivými aktivitami procesu, 

o deklarace účastníků procesu, 

o deklarace aplikací používaných procesem, 

o deklarace dat procesu atd. 

 Vlastník procesu. Každý proces musí mít svého vlastníka, který v rámci procesu hraje 

klíčovou roli. Hlavní úlohou vlastníka procesu je řídit a zlepšovat svůj proces takovým 

způsobem, aby byl ve shodě s cíli podniku. Vlastník procesu (ISO 9001), (Cienciala, 

2011): 

o musí znát svůj proces, dodavatele, zákazníky, zdroje a regulátory procesu, 

o je zodpovědný za výstupy procesu, průběh procesu a za celkové nastavení 

procesu, 

o je zodpovědný za zpracování karty procesu, 

o stanovuje kritéria procesů a je zodpovědný za jejich monitorování, měření 

a analýzu ve stanovených intervalech, 

o je zodpovědný za navržení, kontrolu a vyhodnocení nápravných opatření 

v případě negativního vývoje procesu, 

o je zodpovědný za navržení změn v procesu v případě potřeby, 
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o měl by mít předpoklady k vedení lidí, být komunikativní se schopností 

vyjednávat. 

 Účastník procesu je každý pracovník, který má oprávnění provádět činnosti v rámci 

daného procesu (ISO 9001), (Cienciala, 2011). 

 Dodavatel procesu. Každý proces má minimálně jednoho dodavatele (interního nebo 

externího) (ISO 9001), (Cienciala, 2011). 

 Zákazník procesu. Každý proces má minimálně jednoho zákazníka (interního nebo 

externího). Zákazník definuje požadavky na výstupy. Na základě těchto požadavků 

musí vlastník procesu definovat (ISO 9001), (Cienciala, 2011): 

o požadavky na proces a 

o požadavky na vstupy procesu. 

 Regulátory. Každý proces je limitován nějakým omezením (tzv. regulátory, tj. 

regulační omezení), mezi které mohou např. patřit (ISO 9001), (Cienciala, 2011): 

o zákonné požadavky, 

o interní směrnice podniku, 

o mezinárodní standardy atd. 

 Zpětná vazba je zpětná informace o spokojenosti, přáních, očekáváních a představách 

zákazníků, resp. účastníků procesu vůči dodavatelům. Zpětná vazba slouží jako základ 

pro další řízení a zlepšování procesu (ISO 9001), (Cienciala, 2011). 

Procesy mívají různý charakter a pro podnik různou důležitost. V závislosti na jejich charakteru 

je lze dělit různým způsobem. Pro naše potřeby použijeme dělení na pět skupin (Bělohlávek, 

2006), (Cienciala, 2011): 

o hlavní procesy, 

o řídicí procesy, 

o podpůrné procesy, 

o sdílené procesy a 

o vedlejší procesy. 

Některé podniky slučují procesy podpůrné s procesy sdílenými do jedné kategorie. Námi 

zvolené dělení procesů pak obsahuje pouze čtyři skupiny: 

o hlavní procesy, 

o řídicí procesy, 

o podpůrné procesy a 

o vedlejší procesy. 

 Hlavní procesy. Hlavní procesy vytvářejí produkty (výrobky nebo služby) a vytvářejí 

přidanou hodnotu produktu, kvůli které má externí zákazník o daný produkt zájem. Díky 

tomuto produktu podnik na trhu vlastně existuje. Obecně lze říci, že hlavní procesy 

poznáme především dle následujících znaků: 

o přinášejí podniku zisk, 
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o jsou navenek viditelné, 

o jsou jednoduše identifikovatelné managementem, 

o obvykle jsou komplikované. 

Hovoříme-li o hlavních procesech, musíme zmínit i tzv. procesy klíčové. Bez klíčových 

procesů by ostatní hlavní procesy neměly smysl. Hlavní procesy se v podnicích mapují 

(modelují) jako první. 

 Řídicí procesy. Řídicí procesy mají obecnější charakter, zajišťují podmínky nutné pro 

správnou a efektivní funkci procesů hlavních. Samy o sobě nepřinášejí podnikům zisk. 

Patří sem mimo jiné: procesy strategického plánování, procesy optimalizace 

organizační struktury podniku, procesy taktického a operativního plánování a řízení atd. 

Řídicí procesy se v podnicích většinou mapují (modelují) jako poslední. 

 Podpůrné procesy. Podpůrné procesy mají opět obecnější charakter, nevytvářejí 

přidanou hodnotu produktu (nevytvářejí zisk), nicméně bez jejich existence a správné 

funkce by se hlavní procesy mohly „pokazit“ nebo „zastavit“. Jsou proto pro podniky 

velmi důležité. Jako příklad podpůrných procesů můžeme uvést údržbu nebo kontrolu 

jakosti. Jejich výstupem je služba, která funkce hlavních procesů podporuje. 

 Sdílené procesy. Sdílené procesy mají zase víceméně obecný charakter, vytvářejí 

podmínky pro správnou a efektivní funkci procesů hlavních. Vytvářejí hodnotu pro 

interního zákazníka. Příkladem sdílených procesů jsou např. procesy fakturace, procesy 

provozování IT, monitorování spokojenosti zákazníka atd. Procesy rovněž nevytvářejí 

přidanou hodnotu, jsou však nutné pro efektivní průběh procesů hlavních. 

 Vedlejší procesy. Vedlejší procesy mohou být zase specifické, nejsou však z hlediska 

poslání a vize podniku natolik důležité, aby svou neúspěšností ohrozily existenci 

podniku. Jako příklad vedlejšího procesu můžeme uvést např. autoškolu v rámci 

dopravního podniku. Pokud by provozování autoškoly nebylo úspěšné, je možno ji 

zrušit a autodoprava jako hlavní předmět podnikání může fungovat dál. Služba 

autoškoly by se v tomto případě dala jistě „outsourcovat“. 

 Efektivnost (angl. Effectiveness) procesů (resp. jakýchkoli činností) je rozsah, ve 

kterém jsou plánované procesy (resp. činnosti) realizovány a plánované výsledky 

dosaženy. (ISO 9000). 

Poznámka 1: jedná se o stupeň dosažení cíle (maximální hodnota je 100%, bylo-li 

dosaženo plné spokojenosti zákazníků). (ISO 9000). 

Poznámka 2: jde o to dělat správné věci (angl. Doing the right things). 

 Účinnost (angl. Efficiency) procesu (resp. jakékoli činnosti) je vztah mezi dosaženým 

výsledkem a použitými zdroji. (ISO 9000). 

Poznámka 1: jde hospodárnost a produktivitu (tj. míru využití zdrojů v podobě vstupů) 

s jakou bylo daných výsledků dosaženo. (ISO 9000). 

Poznámka 2: jde o to dělat věci správným způsobem (angl. Doing the things right). 
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Obr. 3 Příklad procesu ve funkční organizaci podniku. 

 
Zdroj: ISO 9000. 

 Implementace procesního řízení podniku. Prvním předpokladem k tomu, abychom 

mohli implementovat procesní řízení podniku, je akceptace procesního přístupu 

k managementu. Definice procesního přístupu není ustálená. Různí autoři uvádějí různá 

znění. Pro naše potřeby můžeme např. použít následující mírně modifikovanou definici 

z (ČSN 9001). 

Procesní přístup je systematické využívání procesů v organizaci podniku spolu s jejich 

identifikací, definováním, dokumentováním, implementací, realizací, monitorováním, měřením 

a zlepšováním tak, aby procesy poskytovaly požadovaný výstup. 

Implementace procesního řízení v podniku přináší téměř okamžité výsledky. Její velkou 

výhodou je, že velmi dobře mapuje (modeluje) tok materiálu (angl. workflow) a tok 

dokumentace (angl. documentflow) podnikem. Takto získaný přehled umožňuje snadnou 

identifikaci toho, jací zaměstnanci se zúčastňují jakých procesů, resp. co je výsledkem práce 

konkrétních zaměstnanců. V dynamickém a turbulentním prostředí, v jakém současné podniky 

podnikají (jedinou jistotou dneška je, že změny budou), je takovýto přehled o podniku pro 

management velkou výhodou. Maximalizuje flexibilitu při optimalizaci procesů a minimalizuje 

možnost chybných rozhodnutí. 

Na rozdíl od jiných způsobů řízení je při procesním řízení kladen podstatně větší důraz 

na všechny úrovně managementu, než je tomu u běžné funkční nebo divizní organizace. 
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Obr. 4 Příklad projektu ve funkční organizaci podniku. 

 
Zdroj: autor. 

 

3  PROJEKT, PROJEKTY 

Projekt je další velmi užívaný pojem v podnikové praxi. Důvodem je skutečnost, že v současné 

době kastomizace je nutné pružně se přizpůsobovat přáním a potřebám zákazníků. Protože se 

tyto „prižné reakce“ často řeší projektovým řízením, uvádíme v zájmu lepšího porozumění 

několik definic projektu dle světových standardů. Struktura projektu je zjednodušeně 

znázorněna na obr. 4 (porovnejte grafickou strukturu na obr. 3 a na obr. 4). 

 Projekt dle IPMA, ICB v3.1 – projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově 

omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah 

naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy 

a odsouhlasenými požadavky. (Doležal, 2016, s. 17). 

 Projekt dle PRINCE2 – projekt je dočasnou organizací, která je vytvořena za účelem 

dodání jednoho nebo více produktů na základě odsouhlaseného obchodního případu. 

(Bentley, 2010, s. 9). 

 Projekt dle PMI, PMBOK – projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření 

jedinečného produktu, služby nebo výsledku. (Doležal, 2016, s. 17). 

 

ZÁVĚR 

Příspěvek čtenáře stručně seznamuje s problematikou procesů a procesního řízení podniků. 

Procesní řízení podniků je v příspěvku prezentováno jako jedna z mnoha manažerských 

strategií, která sice není samospasitelná, nicméně při vhodné aplikaci umožňuje realizovat 

optimální, plynulý materiálový a informační tok podnikem. Procesní řízení má samozřejmě 

velký význam i pro řízení výrobních a logistických procesů, jejichž optimalizaci usnadňují 

metody modelování a simulace, kterými se v předkládaném repetitoriu zabýváme. V příspěvku 

rovněž stručně seznamujeme s projekty a projektovým řízením. 
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ABSTRACT 
The contribution is the fourth contribution of the repetitorium. In earlier times it was typical 

for business to produce something and then try to put it on the market. This means that business 

was looking for customers for their products. At present, however, this concept cannot function 

well enough. Especially not where customers have individual and very different needs and 

expectations. That is, in economies evaluated by an excess of supply over demand. Companies 

are therefore forced to produce for predefined and very different target markets. They realize 

the so-called casteomization of production. To be successful with this strategy, they must first 

find a way to increase the value of their products for individual customers. Of course, at prices 

that the market will accept. For this, models in the form of value (sometimes also value-

creating) chains and flows are successful. The value chains and flows are explained in this 

contribution. 
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ÚVOD 

V dřívějších dobách bylo pro podniky typické, že něco vyráběly a následně se to pak snažily na 

trhu uplatnit. Tzv. hledaly pro své produkty zákazníky. S touto strategií lze uspět snad jen v 

ekonomikách vyznačujících se nedostatkem zboží, kde spotřebitelé nehledí na kvalitu či 

vlastnosti produktů. V současné době však toto pojetí nemůže dost dobře fungovat. Zvláště ne 

tam, kde zákazníci mají individuální a velmi odlišné potřeby a očekávání. Tedy v ekonomikách 

vyznačujících se převisem nabídky nad poptávkou. Podniky jsou tak nuceny vyrábět pro 

předem definované a velmi rozdílné cílové trhy. Realizují tzv. kastomizaci výroby. Aby byly 
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s touto strategií úspěšné, musí nejdříve najít způsob, jak zvýšit hodnotu jejich produktů pro 

jednotlivé zákazníky. Samozřejmě při cenách, které bude trh akceptovat. K tomuto se s 

úspěchem používají modely v podobě hodnotových (někdy také hodnototvorných) řetězců a 

toků. 

 

1  HODNOTOVÉ ŘETĚZCE 

Následují vybrané pojmy k tématu podkapitoly. V případě hlubšího zájmu najde čtenář 

podrobnější informace v celé řadě publikací, které se danému tématu rovněž věnují. 

Doporučujeme např. (Jurová, 2015), (Keřkovský, 2006), (Mašín, 2003), (Tomek, 2014), resp. 

další zdroje uvedené v seznamu literatury. 

 Podnikové zdroje v současné době chápeme šířeji, než tomu bylo v minulosti. Za 

podnikové zdroje dnes nepovažujeme pouze tradiční 

o práce,  

o půda,  

o kapitál. 

K podnikovým zdrojům dnes řadíme i podnikové aktivity ve všech jejich vzájemných 

interakcích. Jsou to například (Keřkovský, 2006): 

o faktory vědecko-technického rozvoje, 

o marketingové a distribuční faktory, 

o faktory výroby a řízení výroby, 

o faktory podnikových a pracovních zdrojů a 

o faktory finanční a rozpočtové. 

Mezi výrobní faktory bývají dále zahrnovány (Keřkovský, 2006): 

o informace, 

o kvalita managementu, 

o podniková kultura, 

o know-how, 

o goodwill, 

o image podniku, 

o strategičtí partneři atd. 

Abychom mohli posoudit efektivitu či neefektivitu výše uvedených zdrojů a jejich interakcí, je 

nutno podnikové aktivity systematicky analyzovat. Navíc je nutné tyto aktivity analyzovat 

v celé jejich komplexnosti. Jako nástroj se pro tuto analýzu v současnosti využívá tzv. 

hodnotový řetězec (Jurová, 2015), (Keřkovský, 2006), (Sedláčková, 2006), (Tomek, 2014). 

 Hodnota produktu je výsledek schopností produktu či služby protnout se s potřebami 

a očekáváním zákazníků. Protože každý zákazník má jiné potřeby a jiná očekávání, má 

každý produkt (výrobek či služba) pro každého zákazníka jinou hodnotu. Podniky se 

proto snaží své produkty přizpůsobovat individuálním potřebám jednotlivých zákazníků 

– snaží se o tzv. customizaci, resp. kastomizaci produktů (z angl. customize). Možnost 

kastomizace produktů (samozřejmě v rozumném a pro podnik akceptovatelném 

rozsahu) se tak stává významnou konkurenční výhodou podniků na trhu. 

 Hodnotový řetězec (někdy také hodnototvorný řetězec) podniku představuje 

propojení všech aktivit podniku, které se podílejí na vytváření přidané hodnoty a zisku 

podniku. Mezi tyto aktivity lze téměř vždy zařadit různé aktivity v rámci marketingu, 
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výzkumu a vývoje produktu (výrobku nebo služby), přípravy výroby, nákupu, výroby, 

logistiky a distribuce, prodeje, servisu atd. Chceme-li odhalit konkurenční výhodu 

podniku, je nutné, abychom všechny podnikové aktivity podrobně analyzovali a 

vyhodnotili jejich podíl na zisku podniku. Protože by však hodnocení všech 

podnikových aktivit najednou bylo velmi obtížné (velké množství aktivit, aktivity 

vzájemně složitě propojené), je nutné problém zjednodušit. Dle Portera lze pro účely 

analýzy podnikových aktivit aplikovat model, který aktivity podniku dělí do dvou 

relativně samostatných hlavních skupin a devíti samostatných podskupin (obr. 1). 

Hlavní skupiny podnikových aktivit dle Portera jsou (obr. 1):  

o primární podnikové aktivity a  

o sekundární podnikové aktivity. 

 Primární podnikové aktivity pak Porter dělí na podskupiny (obr. 1):  

o vstupní logistika, 

o výrobní operace, 

o výstupní logistika, 

o marketing a prodej, 

o služby. 

Obr. 1 Porterův devítifaktorový model hodnotového řetězce jednoho podniku. 

 
Zdroj: Keřkovský, 2006, s. 110, upraveno autorem. 

 Sekundární (podpůrné) podnikové aktivity Porter dále dělí na podskupiny (obr. 1): 

o firemní infrastruktura, 

o lidské zdroje, 

o technologický rozvoj, 

o zajišťování zdrojů. 

Pokud jsou primární i sekundární aktivity podniku řízeny a organizovány správným způsobem, 

musí být výsledkem jejich analýzy zisk podniku. 

 Hodnotový řetězec většího počtu kooperujících podniků. Málokterý podnik dnes 

realizuje všechny své aktivity samostatně a odděleně od svého okolí. Téměř vždy 

podnik kooperuje s dalšími podniky, jejichž aktivity se spolupodílejí na vytváření 
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přidané hodnoty produktu. Hodnotový řetězec pak vytváří strukturu, která je obdobou 

struktury uvedené na obr. 2. (Jurová, 2015). 

 

2  HODNOTOVÉ TOKY 

 Hodnotový tok (nikoli už hodnotový řetězec) je dalším pojmem, se kterým se lze při 

analýzách podnikových aktivit setkat. Pod pojmem materiálový tok většinou chápeme 

řízený pohyb materiálu, surovin, polotovarů nebo výrobků v prostoru a čase. Vlastní 

dynamiku materiálového toku pak výrazným způsobem ovlivňuje uspořádání výrobních 

a logistických zařízení. Vhodným uspořádáním budov, dopravních cest, výrobních a 

logistických zařízení tak lze dosáhnout výrazných úspor jak samotného materiálu a 

času, tak i finančních prostředků. Pro potřeby analýzy hodnotových toků lze použít 

různé nástroje. Nejčastěji se aplikují: 

o postupové diagramy, 

o vývojové diagramy a 

o mapy hodnotových toků (angl. Value Stream Maps). 

Obr. 2 Hodnotový řetězec většího počtu kooperujících podniků. 

 
Zdroj: Jurová, 2015, s. 34, upraveno autorem. 

 Postupový diagram je univerzálním nástrojem, který je používán nejen v logistice 

k mapování podnikových aktivit. Umožňuje věcnou, časovou a prostorovou analýzu 

logistických a výrobních aktivit (obr. 3). Hlavním cílem je znázornění posloupnosti 

všech manipulačních, technologických a kontrolních operací, které jsou prováděny na 

určitém produktu. Příklad aplikace postupového diagramu k analýze hodnotového toku 

je na obr. 3. 

 Vývojový diagram je rovněž univerzální nástroj používaný k mapování podnikových 

aktivit. Poskytuje názornou a zároveň stručnou informaci o logistických a výrobních 

aktivitách podniku (obr. 4). Podobně jako u postupových diagramů, je i u vývojových 

diagramů hlavním cílem přehledné znázornění manipulačních, technologických 

a kontrolních aktivit, které jsou prováděny na určitém produktu nebo s určitým 

produktem. Příklad symbolů používaných u vývojových diagramů je na obr. 4. 
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Obr. 3 Ikony a tabulka postupového diagramu, příklad aplikace. 

 
Zdroj: autor. 

Obr. 4 Symboly vývojového diagramu, příklad. 

 
Zdroj: autor. 

 Mapy hodnotových toků (angl. Value Stream Map – dále jen VSM). VSM je metoda, 

která byla vyvinuta společností Toyota jako součást filozofie štíhlého řízení výroby. 

Společnost Toyota tuto metodu používá již od 50. let minulého století pod názvem 

„Material and Information Flow Mapping“. Od svého počátku VSM slouží jako 

jednoduchý komunikační nástroj pro vysvětlování současného, budoucího a ideálního 

stavu výrobních procesů. Metoda využívá specifické množiny ikon, symbolů (obr. 5), 

které lze rozdělit do následujících kategorií (Jurová, 2015, s. 222): 

Transport materiálu ke stroji 1 

Vložení materiálu do stroje 1 
Obrábění materiálu ve stroji 1 

Vyjmutí materiálu ze stroje 1 
Měření rozměrů obrobku 

Uložení materiálu do přeprav. 
boxu Přesun materiálu ke stroji 2 

Čekání na výsledek měření 
Zápis výsledku měření 

56 

15 

2 

25 

0,5 

64 
1 
1 

2 



VŠPP Entrepreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

36 

o symboly pro znázornění materiálového toku, 

o symboly pro znázornění informačního toku, 

o obecné symboly. 

Aplikace VSM je zřejmá z příkladů na obr. 6 a obr. 7. VSM lze aplikovat k mapování 

hodnotového toku jak ve výrobních, tak i v administrativních procesech. V případě 

znázornění současného stavu procesů VSM mapy slouží k identifikaci abnormalit, které 

vznikají při realizaci produktu (viz management hodnotového toku níže). Hodnotovým 

tokem může být 

o tok finanční, 

o tok materiálový, 

o tok informační atd.  

Jelikož se v případě VSM map jedná o vizualizační nástroj, slouží VSM mapy velmi 

často i k hlubšímu pochopení celého toku produktu výrobou s návazností na systémy 

řízení a plánování výroby, kapacitu průtoku procesy, výši zásob atd. To vše s ohledem 

na požadavky zákazníka. 

Výstupem VSM nástroje je ucelený pohled na hodnotový tok vytipovaného výrobku, 

jenž umožňuje managementu identifikovat příčiny zbytečného plýtvání zdrojů (času, 

lidské práce, materiálu, informačních či finančních zdrojů). Pomáhá odhalit možné 

ztráty, úzká místa, slabé stránky a důvody neefektivních toků kdekoliv v organizaci. 

Cílem mapování toku hodnot pak je navrhnout budoucí "ideální" stav, ve kterém budou 

zohledněna všechna reálná zlepšení, vedoucí k eliminaci plýtvání a zvýšení zisku.  

I když jsou VSM mapy hodnotového toku většinou dostatečné z pohledu komplexních 

materiálových toků a identifikace příležitostí ke zlepšení, nejsou dostatečné z hlediska 

návrhu výrobních pracovišť. Proto musí analýza hodnotových toků probíhat vždy ve 

třech úrovních (Mašín, 2003, s. 27-28): 

o na úrovni procesu, činnosti či operace, 

o na úrovni podniku a 

o na úrovni mezipodnikové. 

 Management hodnotového toku je vědní obor, který využívá ucelený soubor nástrojů 

a technik zaměřených na inovace a maximalizace hodnot pro zákazníka. Dle (Mašín, 

2005, s. 46) lze management hodnotového toku (angl. Value Stream Management) 

definovat jako „strategické zlepšování procesů založené na spojování potřeb 

managementu s potřebami pracovních týmů na systematické identifikaci a eliminaci 

aktivit nepřidávajících hodnotu z jednotlivých hodnotových toků a na využívání 

nejlepších technik štíhlé výroby pro potřeby vytvoření štíhlého podniku.“  
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Obr. 5 Ikony používané k tvorbě VSM při mapování hodnotových toků, příklad. 

 
Zdroj: Mašín, 2003, s. 36, upraveno autorem. 

 

Obr. 6 VSM současného stavu podnikových aktivit, příklad. 

 

Zdroj: Mašín, 2003, s. 57. 

Symboly pro materiálový tok Symboly pro informační tok 

Obecné symboly 
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Obr. 7 VSM budoucího stavu podnikových aktivit, příklad. 

 

Zdroj: Mašín, 2003, s. 57. 

 

ZÁVĚR 

Úkolem managementu podniku je, aby analyzoval náklady podniku a výkony u každé z aktivit, 

která vytváří hodnotu. Následně by pak měl management hledat způsob jejich zlepšení 

a u konkurence být schopen odhadnout i náklady a výkon jejich aktivit. Management by měl 

rovněž studovat praktiky světových lídrů. Například pomocí diskusí se zákazníky, dodavateli, 

distributory, finančními analytiky, obchodními asociacemi nebo časopisy. K tomuto všemu je 

velmi vhodným nástrojem hodnotový řetězec nebo hodnotový tok. Úspěch podniku nezávisí 

jen na tom, jak dobře každá aktivita odvádí svůj díl práce, ale také na tom, jak dokáže jednotlivé 

aktivity navzájem propojit a koordinovat. 
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ABSTRACT 
 

The contribution is the fifth contribution of the repetitorium. When modeling processes, we 

often encounter the problem that the activities, processes (or equipment they contain) should 

produce much more (in quantity, quality, money, etc.) on their output than they actually 

produce. In theory, they should be able to do this. The question then is, why is this so? Where's 

the mistake? What's wrong with processes? One of the generally accepted methods, which help 

us to detect the reasons of lower process performance, is to calculate the overall efficiency of 

equipment, respectively. processes. The English literature uses the acronym OEE for the overall 

efficiency of equipment or processes. Calculation and application of OEE will be explained in 

this contribution. 

 

 

KEY WORDS 

 

Equipment Availability, Equipment Performance, Equipment Quality, Overall Equipment 

Effectiveness.  

 

 

ÚVOD 

Při modelování procesů velmi často narazíme na problém, že aktivity, procesy (resp. zařízení, 

které obsahují) by měly na svém výstupu produkovat daleko více (v množství, v kvalitě, v 

penězích atd.), než ve skutečnosti produkují. Teoreticky by toho měly být schopné. Otázkou 

pak tedy je, proč tomu tak je? Kde je chyba? Co je v procesech špatně? Jednou z obecně 

uznávaných metod, které nám důvody nižšího výkonu procesů pomáhají odhalovat, je výpočet 

celkové efektivnosti zařízení, resp. procesů. V anglické literatuře se pro celkovou efektivnost 

zařízení nebo procesů používá akronym OEE (angl. Overall Equipment Effectiveness). V 60. 

letech 20. století jej sestavil Seiichi Nakajima pro japonský institut plánování výroby (Institute 

of Plant Maintenance) (Vojáček, 2019). V české odborné literatuře se někdy místo OEE používá 
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akronym CEZ (Celková efektivnost zařízení). Označení CEZ však v tomto repetitoriu používat 

nebudeme. Používat budeme pouze anglického označení OEE. 

Příspěvek poskytne čtenáři nutný základ pro pochopení výpočtu celkové efektivity zařízení 

a jejího vlivu na průběh výrobního procesu. Získané poznatky si čtenář může rozšířit dalším 

studiem odborné literatury, resp. dalších zdrojů. Krátký seznam některých z nich je uveden na 

konci příspěvku. Z nich doporučujeme především zdroje (Immerman, 2017), (Jurová, 2015), 

(Patočka, 2013) a (Vojáček, 2019). V případě dalšího zájmu lze pak k dané problematice 

vyhledat celou řadu dalších informací jak v literatuře, tak i na internetu. 

 

1  KVANTITATIVNÍ UKAZATEL EFEKTIVNOSTI 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, kvantitativním ukazatelem efektivnosti označujeme celkovou 

efektivnost zařízení či procesu (angl. Overall Equipment Effectiveness – dále jen OEE). Pomocí 

OEE lze porovnávat efektivnost nejen jednotlivých výrobních zařízení či procesů, ale i 

efektivnost celých výrobních řetězců.  

Výpočet ukazatele OEE zahrnuje v sobě více složek, které mohou celkovou efektivnost zařízení 

či procesu ovlivnit. Sledováním a vyhodnocováním (nejlépe dlouhodobým) těchto složek lze 

možné nedostatky či ztráty ve výrobních procesech snadněji identifikovat. Pro vlastní výpočet 

ukazatele OEE pak platí následující vztahy. 

 Výpočet faktoru (míry) využití zařízení: 

𝐶𝑃Č𝐾 =  𝐾𝑃𝐽 + 𝐾𝑉𝑃 , (1) 

𝐶𝑃Č𝑉 = DS − KPJ − KPV , (2) 

𝑃𝑅 =  KPR + DPR , (3) 

𝑉Č = CPČV − PR , (4) 

𝐴𝐹 = VČ/CPČV . (5) 

 Výpočet plánovaného výstupu: 

𝑃𝐾𝐶 = IRV ∗ VČ , (6) 

𝐴𝑅𝑉 = (KC/VČ) = (KC/PKC) ∗ IRV , (7) 

𝑍𝑅𝑉 = IRV − ARV , (8) 

𝑍𝐾 = PKC − KC = ZRV ∗ VČ . (9) 

 Výpočet faktoru (míry) výkonu zařízení: 

𝐾𝐷 = KC − KV , (10) 

𝑃𝐹 = (KC/VČ)/IRV . (11) 

 Výpočet faktoru (míry) kvality: 

𝑄𝐹 = (KD/KC) . (12) 

 Výpočet celkové efektivnosti zařízení: 
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𝑂𝐸𝐸 = AF ∗ PF ∗ QF , (13) 

kde je 

AF – faktor (míra) využití stroje [%], 

ARV – skutečná rychlost výroby [ks/min], 

CPČK – celkový plánovaný čas klidu/odstavení zařízení [min], 

CPČV – celkový plánovaný čas výroby [min], 

DPR – neplánované dlouhé přestávky - dlouhé prostoje [min], 

DPR – neplánované dlouhé přestávky - dlouhé prostoje [min], 

DS – délka směny/celkový provozní čas [min], 

IRV – ideální rychlost výroby [ks/min], 

KC – kusy vyrobené celkem [ks], 

KD – kusy vyrobené dobré celkem [ks], 

KPJ – plánovaná přestávka na jídlo [min], 

KPR – neplánované krátké přestávky - krátké prostoje [min], 

KPV – plánované přestávky ve výrobě [min], 

KV – kusy vyrobené vadné celkem [ks], 

OEE – celková efektivita zařízení či procesu [%], 

PF – faktor (někdy také míra) výkonu [%],  

PKC – plánované kusy celkem [ks], 

PR – neplánované přestávky [min], 

QF – faktor (někdy také míra) kvality, výtěžnosti [%], 

VČ – produktivní výrobní čas [min], 

ZK – ztracené kusy vlivem ztráty rychlosti výroby [ks], 

ZRV – ztráta rychlosti výroby [ks/min]. 
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Obr. 1 Grafické znázornění významu a výpočtu vstupních parametrů 

potřebných pro výpočet OEE. (CPČK – celkový plánovaný čas klidu, 

odstavení zařízení; CPČV – celkový plánovaný čas výroby za směnu; 

DPR – neplánované dlouhé přestávky, dlouhé prostoje; DS – délka směny; 

KC – kusy vyrobené celkem; KD – kusy vyrobené dobré; KPJ – plánovaná 

přestávka na jídlo; KPR – neplánované krátké přestávky, krátké prostoje; 

KPV – plánované krátké výrobní přestávky; KV – kusy vyrobené vadné; 

PR – neplánované přestávky; VČ – produktivní výrobní čas; ZK – ztracené 

kusy vlivem redukce rychlosti výroby.) 

 
Zdroj: autor. 

Postup výpočtu OEE včetně výpočtu jednotlivých faktorů AF, PF a QF je rovněž zřejmý 

z obr. 2 až obr. 4. Význam některých vstupních parametrů, které jsou potřebné pro výpočet 

OEE, je graficky znázorněn na obr. 1. V zájmu lepšího porozumění vysvětlíme v dalším textu 

podrobněji význam některých pojmů, které používáme k výpočtu OEE, viz vztahy (1 až 13). 

 Plánované krátké výrobní přestávky – KVP. Jde o ztráty typu ztráta zastavením. Do 

kategorie těchto ztrát řadíme významnější časové úseky, ve kterých byla pro dané 

zařízení plánována výroba, ale zařízení nebylo v provozu z provozních důvodů, např. z 

důvodu přestavby výrobního zařízení na jinou výrobu. Tyto ztráty se často vyjadřují 

parametrem CO/T. V případě KPV může jít v praxi o následující aktivity či skutečnosti: 

o zastavení v důsledku změny nastavení zařízení (např. při přechodu na jinou 

výrobu, při výměně opotřebovaného pracovního nástroje atd.); 

o zastavení v důsledku nedostatku materiálu, 

o zastavení v důsledku nedostatku operátorů, 

o zastavení v důsledku uvedení stroje do provozního stavu atd. 
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Obr. 2 Výpočet faktoru (resp. míry) dostupnosti (využití) AF zařízení. 

 
Zdroj: autor. 

 Neplánované krátké přestávky, krátké prostoje – KPR. Jde o ztráty typu ztráta 

rychlosti (obr. 2). KPR zahrnují zastávky, které obvykle trvají od 1 do 5 minut a které 

nevyžadují přítomnost specializovaného personálu údržby. Příčiny těchto krátkých 

zastavení by měly být odstranitelné samotnou obsluhou zařízení. Jde tedy o vynucené, 

neplánované prostoje (tj. významné časové úseky, ve kterých byla pro dané zařízení 

plánována výroba, nicméně zařízení nemohlo být v provozu) způsobené poruchami, 

které vyplývají z chyb, poruch zařízení. Vyžadují nové či opakované seřizování a 

ustavování zařízení, výměnu přípravku, nástroje apod. Do kategorie těchto ztrát řadíme 

například:  

o problémy spojené s tokem materiálu, 

o nahromadění zpracovávaných komponent, 

o nesprávná podávání materiálu  do zařízení, 

o zablokovaná čidla, 

o drobné chyby v nastavení zařízení, 

o zablokovaná dodávka zákazníkovi,  

o čištění, kontrola apod. 

 Neplánované dlouhé přestávky, dlouhé prostoje – DPR. Jde o ztráty typu ztráty 

zastavením (obr. 3). Typicky zahrnují zastávky, které obvykle trvají déle než 5 minut a 

které vyžadují přítomnost specializovaného personálu údržby. Jde tedy o vynucené, 

neplánované prostoje (tj. významné časové úseky, ve kterých byla pro dané zařízení 

plánována výroba, nicméně zařízení nemohlo být v provozu) způsobené poruchami či 

chybami strojního zařízení. Do kategorie těchto ztrát řadíme například:  

o chyby nástrojů/přístrojů, 

o neplánovaná údržba, 

VÝPOČET FAKTORU (MÍRY) DOSTUPNOSTI, VYUŽITÍ
Délka směny: Data Unit Formula

8 [hod]

480 [min]

ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ ZASTAVENÍM

Plánované přestávky/zastavení: 

Plánovaná přestávka na jídlo - KPJ 30 [min]

Plánované krátké přestávky ve výrobě - KPV 30 [min]

60 [min]  = KPJ+KPV

420 [min]  = DS-KPJ-KPV

Neplánované přestávky:

Neplánované krátké přestávky - krátké prostoje - KPR 27 [min]

Neplánované dlouhé přestávky - dlouhé prostoje - DPR 20 [min]

Neplánované přestávky - PR 47 [min]  = KPR+DPR

Produktivní výrobní čas:

Produktivní výrobní čas - VČ 373 [min]  = CPČV-PR

Míra využití:

0,8881 [-]  = VČ/CPČV

88,81% [%]

Délka směny/Celkový provozní čas - DS

Celkový plánovaný čas klidu/odstavení zařízení - CPČK

Celkový plánovaný čas výroby - CPČV

Faktor (míra) dostupnosti, využití - AF
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o obecné poruchy, 

o poruchy vybavení atd. 

Obr. 3 Výpočet plánovaného výstupu zařízení. 

 
Zdroj: autor. 

 Ideální rychlost výroby – IRV. Jedná se např. o rychlost určenou výrobními normami. 

 Ztráta rychlosti výroby – ZRV. Jde o ztráty typu ztráta rychlosti. Typicky zahrnují 

všechny procesy, které brání zařízení, aby bylo provozováno v režimu maximální 

rychlosti, které je teoreticky schopno dlouhodobě dosahovat (např. v režimu ideálního 

režimu výroby). Jde tedy především o neplánované krátké prostoje KPR. Dále jsou k 

těmto ztrátám přiřazovány časové úseky, po které zařízení pracuje pomaleji, než je 

plánováno a předepsáno výrobním předpisem. Mezi nejčastější příčiny ztrát 

způsobených pomalejším chodem stroje patří: 

o provoz v režimu příliš velkého zatížení, 

o nedostatečné využívání kapacity stroje, např. jeřáb přemisťuje méně materiálu, 

než by mohl); 

o nedostatečné využívání konstrukčích možností stroje, 

o nedostatečné mazání stroje nebo jeho částí, 

o přílišné opotřebení strojního zařízení, 

o nezkušená nebo nedostatečně zaškolená obsluha stroje, 

o nestandardní vstupní materiál atd.  

VÝPOČET PLÁNOVANÉHO VÝSTUPU
Ideální rychlost výroby: Data Unit Formula

Ideální rychlost výroby - IRV 60 [ks/min]

Plánovaný výstup:

Plánované kusy celkem - PKC 22 380 [ks]  = IRV*VČ

Vyrobené kusy:

Vyrobené kusy celkem - KC 19 271 [ks]

Skutečná rychlost výroby:

Skutečná rychlost výroby - ARV 51,66 [ks/min]  = KC/VČ = (KC/PKC)*IRV

Ztráty ve výrobě vlivem ztráty rychlosti výroby:

Ztráta rychlosti výroby - ZRV 8,34 [ks/min]  = IRV-ARV

3109 [ks]  = PKC-KC

3109 [ks]  = ZRV*VČ

Ztracené kusy vlivem redukce rychlosti výroby - ZK
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Obr. 4 Výpočet faktoru (resp. míry) výkonu PF, faktoru (resp. míry) kvality 

QF a celkové efektivnosti zařízení OEE. 

 
Zdroj: autor. 

 

ZÁVĚR 

Používání celkové efektivnosti zařízení OEE je dnes v praxi velmi rozšířené. Doslova renesanci 

v hromadném používání OEE způsobila automatizace a automatický sběr dat. Odpadá tak 

pracnost dlouhodobého sběru dat a následných výpočtů. Při dlouhodobém sledování navíc roste 

spolehlivost údajů, které výpočtem OEE získáváme. V repetitoriu si ukážeme praktickou 

aplikaci OEE při modelování procesů. 
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VÝPOČET MÍRY VÝKONU
Vyrobené kusy: Data Unit Formula

Kusy vyrobené vadné - KV 423 [ks]

Kusy vyrobené dobré - KD 18 848 [ks]  = KC-KV

Míra výkonu:

0,8611 [-]  = (KC/VČ)/IRV

86,11% [%]

VÝPOČET MÍRY KVALITY
Míra kvality: Data Unit Formula

0,9780 [-]  = KD/KC

97,80% [%]

VÝPOČET CELKOVÉ EFEKTIVNOSTI ZAŘÍZENÍ
Celkové efektivnosti zařízení: Data Unit Formula

0,7479 [-]  = AF*PF*QF

74,79% [%]

Celková efektivnost zařízení - OEE

Faktor (míra) výkonu - PF

Faktor (míra) kvality - QF
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ABSTRACT 
 

The contribution is the sixth contribution of the repetitorium. In the first contribution of the 

repetitorium we presented the systematically correct approach to modeling real objects. First 

of all we learned that during modeling we always start with the analysis of the real objects. 

Then we learned that we have to simplify the real object according to our needs and create a 

defined object. On the defined object we should then define a system that we are already able 

to describe by a mathematical model. Because we are primarily interested in solving practical 

problems, we will prefer very simple mathematical models. Such models are not the most 

accurate, but on the other hand do not require too much params and demands on the user. In 

the following text we will show some examples of how to create such simple mathematical 

models. 

 

 

KEY WORDS 

 

Mathematical models, parameters of mathematical models. 

 

 

ÚVOD 

V úvodním příspěvku repetitoria jsme si ukázali, jak by měl vypadat systematicky správný 

postup při modelování zkoumaných reálných objektů. Především jsme se dozvěděli, že při 

modelování začínáme vždy analýzou zkoumaného reálného objektu, který si zjednodušíme 

v závislosti na našich potřebách a vytvoříme tak definovaný objekt. Na definovaném objektu 

pak definujeme systém, z kterého budeme při modelování vycházet. Předmětem našeho 

hlavního zájmu v předkládaném repetitoriu jsou procesy. Proto předpokládejme, že našimi 

zkoumanými reálnými objekty budou opravdu výhradně reálné procesy. V úvodním příspěvku 

repetitoria jsme se rovněž dozvěděli, že na každém reálném objektu (tedy i na zkoumaném 

reálném procesu) můžeme definovat v podstatě nekonečně mnoho různých systémů. Definici 

                                                 
1 Correspondence address: Ivo Formánek, assoc. prof., Ph.D.; +420 595 228 111; ivo.formanek@vspp.cz; 

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, University of Entrepreneurship and Law, Office: Michálkovická 1810/181, 

710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 
2 Correspondence address: Alan Vápeníček, Ph.D.; +420 595 620 111; a.vapenicek@dtocz.cz; Mariánské 

nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, DTOCZ, s.r.o., Czech Republic; www.dtocz.cz 
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systémů reálných procesů proto musíme provádět velmi obezřetně, abychom vystihli to 

podstatné, co nás na reálných procesech zajímá, a nezabředli do přílišných podrobností, které 

by nám v řešení nepomohly a naši situaci pouze zkomplikovaly. 

Máme-li tedy definované systémy našich procesů, můžeme přistoupit k dalšímu kroku a to je 

tvorba matematických modelů. Protože nás zajímá především řešení praktických problémů, 

budeme pro práci volit pouze zjednodušené až jednoduché matematické modely. Takovéto 

modely nejsou sice nejpřesnější, ale na druhé straně nekladou na servis ze strany uživatele příliš 

velké nároky. V následujícím textu příspěvku si ukážeme několik příkladů, jak takovéto 

jednoduché modely vytvořit. 

 

1  PARAMETRY MATEMATICKÝCH MODELŮ OBECNÝCH PROCESŮ 

Matematické modely mohou mít různou podobu. My využijeme zkušeností z průmyslového 

inženýrství a pro matematické modely procesů zavedeme následující parametry. 

 

AC/T – Čas jednoho cyklu procesu korigovaný koeficientem OEE (angl. Actual Cycle 

Time);  [s], resp. [min], resp. [h];  

AC/Tm = C/T * 1/OEE . (1) 

C/T – Čas jednoho cyklu procesu nekorigovaný koeficientem OEE (angl. Process 

Cycle Time) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

CO/T – NVA čas potřebný pro přestavbu procesu (angl. Process m Changeover Time) 

z výroby jednoho produktu na výrobu druhého produktu;  [s], resp. [min], 

resp. [h]; 

EF – Nejdřívěji možný konec (angl. Earlest Finish) výroby produktu; čas 

daný zakázkou;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

ES – Nejdřívěji možný začátek (angl. Earliest Start) výroby produktu; čas 

daný zakázkou;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

FP/T – Čas prvního dobrého kusu (angl. First Piece Time) při výrobě produktu;  [s], 

resp. [min], resp. [h]; 

i_j>k – Označení aktivity na produktu/s produktem j při změně výroby z výroby 

produktu j na výrobu produktu k na směně i ;  j  k ; [-]; 

i_k – Označení aktivity na produktu/s produktem k na směně i ; [-]; 

Idl/T – NVA čas, resp. doba bez výroby (angl. Idle/Idling Time) při výrobě produktu;  

[s], resp. [min], resp. [h]; 

InvL/T – NVA čas, resp. doba skladování (angl. Inventory Lead Time) při výrobě 

produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

L/T – Čas potřebný k průchodu jednoho kusu produktu všemi výrobními procesy 

(angl. Lead Time) při výrobě;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

LF – Nejpozději možný konec (angl. Latest Finish) výroby produktu; čas 

daný zakázkou;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

LS – Nejpozději možný začátek (angl. Latest Start) výroby produkt; čas 

daný zakázkou;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

m – Označení aktivity procesu m , resp. v rámci procesu m ; [-]; 

m,i_k – Označení aktivity procesu m na produktu/ s produktem k na směně i ; [-]; 

NVA – Nepřidávající hodnotu (angl. Non Value Added); označení aktivit, kdy 

produktu není přidávána hodnota, tzn. nemění svou fyzikální nebo chemickou 

podstatu, resp. nepřibližuje se k zákazníkovi; [-]. 
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NVAT – NVA čas, kdy produktu není přidávána hodnota (angl. Non Value Added 

Time); produkt v tomto čase nemění svou fyzikální ani chemickou podstatu, 

resp. nepřibližuje se k zákazníkovi; [s], resp. [min], resp. [h]. 

OE/T – VA čas potřebný k provedení operace (angl. Operation Execution Time) při 

výrobě jednoho kusu produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

OEE – Hodnota celkové efektivnosti zařízení (angl. Overall Equipment 

Effectiveness);  [-], resp. [%]; 

OL/T – VA čas průchodu operací (angl. Operation Lead Time) jednoho kusu 

produktu;  [s], resp. [min], resp. [h];  

OL/T = Pre-OE/T + OE/T + Post-OE/T . (2) 

PE/T – VA nebo NVA čas potřebný k provedení procesu (angl. Process Execution 

Time) při výrobě jednoho kusu produktu;  [s], resp. [min], resp. [h];  

PE/T = Pre-OE/T + OE/T + Post-OE/T . (3) 

PL/T – VA nebo NVA čas průchodu procesem (angl. Process Lead Time) jednoho 

kusu produktu;  [s], resp. [min], resp. [h];  

PL/T = Pre-PE/T + PE/T + Post-PE/T . (4) 

Post-OE/T – VA čas potřebný k dokončení operace (angl. Post-Operation Execution Time) 

při výrobě jednoho kusu produktu (např. kontrola kvality produktu);  [s], resp. 

[min], resp. [h]; 

Post-PE/T – NVA čas potřebný k dokončení procesu (angl. Post-Process Execution Time) 

při výrobě jednoho kusu produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

Pre-OE/T – VA čas potřebný k přípravě operace (angl. Pre-Operation Execution Time) 

při výrobě jednoho kusu produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

Pre-PE/T – VA nebo NVA čas potřebný k přípravě procesu (angl. Pre-Process Execution 

Time) při výrobě jednoho kusu produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

Q/T  – NVA čas čekání ve frontě (angl. Queue Time) při výrobě produktu; čas dán 

rozdílem LS-ES dané zakázky; [s], resp. [min], resp. [h]; 

SET.UP/T – NVA čas potřebný pro nastavení výrobní linky (angl. Setup Time) při výrobě, 

aby splňovala kvantitativní i kvalitativní parametry; [s], resp. [min], resp. [h]; 

S.DOWN/T – NVA čas potřebný pro uvedení výrobní linky do klidu (angl. Shut Down 

Time) z běžného výrobního režimu, z běžné provozní teploty při výrobě 

produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

ST.UP/T – NVA čas potřebný pro uvedení výrobní linky do chodu (angl. Start Up Time), 

resp. do běžného výrobního režimu, resp. do běžné provozní teploty při 

výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

T/T – VA nebo NVA čas, kdy je produkt transportován (angl. Transportation 

Time);  [s], resp. [min], resp. [h]; 

TD – NVA dopravní zpoždění (angl. Time Delay);  [s], resp. [min], resp. [h]; 

T.DOWN/T – VA čas potřebný pro odstranění produktu z operace procesu (angl. Teardown 

Time);  [s], resp. [min], resp. [h]; 

Tun/T – NVA čas potřebný k průběžnému seřizování výroby (angl. Tuning Time) při 

výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

VA – Přidávající hodnotu (angl. Value Added); označení aktivit, kdy je produktu 

přidávána hodnota, tzn. mění svou fyzikální nebo chemickou podstatu, resp. 

přibližuje se k zákazníkovi; [-]. 

VAT – Čas, kdy je produktu přidávána hodnota (angl. Value Added Time);  produkt 

v tomto čase mění svou fyzikální nebo chemickou podstatu, resp. přibližuje 

se k zákazníkovi; [s], resp. [min], resp. [h]. 



VŠPP Entrepreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

50 

W.UP/T – NVA čas potřebný pro najetí výroby (angl. Warm Up Time) do běžného 

výrobního režimu (běžné provozní teploty);  [s], resp. [min], resp. [h]. 

W/T – VA čas, kdy produkt čeká (angl. Waiting Time) při výrobě; čas je vlastní 

danému technologickému postupu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

Výše uvedené parametry mohou být pojímány a zadávány buď jako determinované, nebo jako 

nedeterminované. U determinovaných parametrů je jejich hodnotou jedno číslo, u 

nedeterminovaných parametrů jsou výše uvedené parametry chápány jako náhodná veličina. 

Tuto náhodnou veličinu lze definovat různě. Při splnění jistých podmínek ji lze zadávat např. 

trojicí momentů (tj. střední hodnota, rozptyl, šikmost), nebo pomocí trojice kvartilů (tj. 25%, 

50%, 75%). To znamená, že když by např. v případě deterministického parametru něco trvalo 

25 [s], v případě nedeterministického parametru by oněch 25 [s] nahradila třeba trojice kvartilů 

[24.3,24.9,26.1].  

 

2  MATEMATICKÉ MODELY OBECNÝCH PROCESŮ 

Z předchozí podkapitoly (obr. 2) je zřejmé, že na úrovni pozorovatele jsme si procesy rozdělili 

na činnosti a operace. Operacemi zde budeme mít na mysli především výrobní aktivity, při 

kterých obráběný materiál mění svou fyzikální či chemickou podstatu. Při operaci je v našem 

pojetí danému produktu vždy přidávána hodnota (angl. Value Added – dále jen VA). U ostatních 

činností může jít o aktivity jak VA, tak o aktivity (angl. Non Value Added – dále jen NVA). 

Hovoříme-li o matematických modelech obecně, je vcelku zřejmé, že tyto modely musí být 

prezentovány jednou z forem matematického zápisu. Toto repetitorium je psáno především pro 

uživatele nespecialisty na modelování. Proto si situaci hodně zjednodušíme tím, že procesy 

budeme modelovat pomocí množiny předdefinovaných „černých skříněk (viz úvodní příspěvek 

o modelování a simulacích) – dále jen předdefinovaných bloků, které realizují základní aktivity. 

To znamená, že u bloků budeme zadávat pouze jeden či více parametrů a o vnitřní strukturu 

bloků se zajímat nebudeme. Jinými slovy – budeme předpokládat, že tuto vnitřní strukturu 

bloků někdo vytvořil, předdefinoval za nás a my už tyto předdefinované bloky pouze 

používáme. Na obr. 1 až obr. 3 je pro zajímavost ukázána první možná podoba matematických 

modelů tvořených bloky. Na obr. 4 je pak prezentován poněkud jednodušší způsob zápisu 

těchto modelů. Jednodušší způsob z obr. 4 pak budeme v repetitoriu používat. Význam bloků a 

jejich parametrů je zřejmý z vysvětlení u obr. 1 až obr. 3 příspěvku, resp. z výčtu parametrů 

v předchozí podkapitole příspěvku. 
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Obr. 1 Příklad modelování procesních a meziprocesních aktivit. 

(Idle – zastavení výroby, materiálového toku; Interprocess Activities – 

meziprocesní aktivity; Inventory – sklad, skladování; Move – transport; 

Operation – realizace operace; Process Activities –  procesní aktivity; 

Queue – čekání obchodně organizační; Setup – vložení do operace; 

Teardown – vyjmutí z operace; Wait – čekání technologické) 

 

Zdroj: autor. 

Obr. 2 Příklad modelování procesních a meziprocesních aktivit, vysvětlení 

významu NVA času čekání ve frontě (angl. Queue time) a VA času 

čekání (angl. Wait time). (Inventory – skladování; Move – transport; 

Operation – realizace operace; Queue – čekání obchodně organizační; 

Setup – vložení do operace; Teardown – vyjmutí z operace; Wait – 

čekání technologické.) 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 3 Příklad modelování procesních a meziprocesních aktivit. 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 4 Příklad modelování procesních a meziprocesních aktivit. 

 

Zdroj: vlastní 

 

ZÁVĚR 

Cílem příspěvku bylo ukázat, jak se dají – velmi jednoduchým způsobem – volit matematické 

modely reálných procesů. V úvodní podkapitole jsme si zopakovali postup tvorby 

matematických modelů, v další podkapitole pak množinu parametrů, která dovoluje 

jednoduchou simulaci výrobních a logistických procesů v časové oblasti. Praktické používání 

množiny parametrů z podkapitoly 1 příspěvku ukážeme v následujícím příspěvku, který se 

věnuje paktické ukázce používání matematických, resp. simulačních modelů v praxi. 
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ABSTRACT 
 

The contribution is the seventh and the last contribution of the repetitorium. In the contribution 

we will show how to use modeling and simulation in practice. For example, how it can help us 

when choosing production strategies. In the contribution we will work with three production 

strategies. The strategies will be marked as strategy 11, strategy 12 and strategy 13. These 

strategies are chosen usually by the people who are responsible for production planning and 

production management. The choice of strategies must respect also customers needs and 

demands and technical conditions of the production equipment, of course. In practice, 

therefore, the selection of production strategies is not a simple matter and we need a lot of 

experience and very good knowledge of production technologies and processes. The process 

we are presenting in the contribution is really very simple. But even though it is very simple, 

we can see the importance of modeling and simulation in practice. 

 

 

KEY WORDS 

 

Business strategy, logistic strategy, production strategy, choice of strategies. 

 

 

ÚVOD 

V příspěvku o matematických modelech procesů jsme si ukázali jeden ze způsobů, jak lze 

prezentovat matematické modely reálných procesů. Ukázali jsme si rovněž řadu parametrů, 

které nám modelované procesy pomáhají popsat. Většina z těchto parametrů je dobře známa 

z průmyslového inženýrství. Samozřejmě, že postup dokumentovaný v předchozím příspěvku 

repetitoria je postup velmi zjednodušený. Aplikovat jej můžeme především tam, kde nám stačí 
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hrubý odhad časové náročnosti jednotlivých procesních a meziprocesních aktivit. Podobný 

postup modelování aplikují současné ERP II systémy (viz. příspěvek o podnikových 

informačních systémech) při plánování nákupu a výroby takovým způsobem, aby byly splněny 

termíny dodávek. V žádném případě jsme se v předchozím příspěvku repetitoria nesnažili 

aplikovat některou ze složitých metrik, která by procesy popisovala téměř bezezbytku. V tomto 

příspěvku si ukážeme praktické použití množiny parametrů, jejichž definici jsme již dříve 

uvedli. 

 

1  VOLBA A ZPŮSOB VOLBY VÝROBNÍ STRATEGIE 

 

Uvažujme následující situaci. 

 Jsme výrobci produktů A, B, C, D, E, F a G. Naše výroba je jednobodová. 

 Výroba probíhá pouze v pracovních dnech a v jedné směně. 

 Produkty A, B, C a D jsou zákazníky žádány nejčastěji a v největším množství. Produkty 

A, B, C a D proto můžeme považovat za standardní. 

 Produkty E, F a G jsou zákazníky žádány jen vzácně. Produkty E, F a G proto můžeme 

považovat za exotické. 

 Výrobní časy produktů A, B, C, D, E, F a G jsou stejné. (V praxi se tato situace vyskytuje 

pouze velmi vzácně. Pro náš účel ale můžeme takovéto zjednodušení přijmout.) 

 

Obr. 1 Obchodním oddělením přijaté a potvrzené dodávky zákazníkům Z1, Z2, Z3, 

Z4, Z5 a Z6 v rámci jednoho pracovního týdne – tzv. Obchodní plán. 

 

Zdroj: vlastní 

Objednávka zákazníka Požadovaný termín expedice
A B C D E F G den

Z1 15 5 3 2 0 0 1 úterý

Z2 10 5 2 0 1 0 0 středa

Z3 10 2 2 0 0 2 0 čtvrtek

Z4 2 5 4 1 0 0 0 čtvrtek

Z5 2 5 2 1 1 0 0 pátek

Z6 1 3 2 1 0 0 0 pátek

Zá
ka

zn
ík
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Obr. 2 Základní rozpis výroby produktů A, B, C, D, E, F a G v rámci jednoho 

pracovního týdne – tzv. Základní výrobní plán. 

 

Zdroj: vlastní 

 Zákazníci Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6 si před nějakou dobou objednali dodávky různých 

kombinací různého množství produktů A, B, C, D, E, F a G v celkovém počtu 90 ks. 

Expedici objednaných dodávek požadují v  termínech, které shodou okolností spadají 

do období 1 týdne. Z důvodu minimalizace přepravních nákladů požaduje každý 

zákazník pouze jednu kompletní dodávku (tj. dodávku obsahující všechny požadované 

položky – skupiny výrobků). 

 Nejpozději 3 týdny před expedicí objednaných produktů A, B, C, D, E, F a G musí 

Obchodní oddělení potvrdit Oddělení logistiky, že dodávky zákazníků Z1, Z2, Z3, Z4, 

Z5 a Z6 jsou již 100% jisté a že se už nebudou měnit. Součástí potvrzení jsou i 

požadované termíny expedice – viz. obr. 1. 

 Oddělení logistiky v prvním přiblížení zpracuje Obchodní plán do podoby Základního 

výrobního plánu – viz. obr. 2. 

Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D

Produkt D Produkt E Produkt F Produkt G

Produkt: A Produkt: B Produkt: C Produkt: D
Počet: 40 [ks] Počet: 25 [ks] Počet: 15 [ks] Počet: 5 [ks]

Produkt: D Produkt: E Produkt: F Produkt: G
Počet: 5 [ks] Počet: 2 [ks] Počet: 2 [ks] Počet: 1 [ks]

Legenda: 
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 Ve druhém přiblížení musí Oddělení logistiky zpracovat Základní výrobní plán do 

podoby Podrobného výrobního plánu. V našem případě budou pracovníci Oddělení 

logistiky předpokládat, že nejlepší – především z pohledu rovnoměrnosti výroby – bude 

pravidelná výroba 18 ks produktů za den. 

 Při tvorbě Podrobného výrobního plánu se musí pracovníci Oddělení logistiky 

rozhodnout, jakou výrobní strategii zvolí. Předpokládejme, že v našem případě se 

rozhodnou, že budou vybírat z následujících 3 výrobních strategií. Jsou to výrobní 

strategie 11, výrobní strategie 12 a výrobní strategie 13. 
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1.1  VÝROBNÍ STRATEGIE 11 

Jako řešení daného problému lze např. zvolit výrobní strategii, při které je minimalizován počet 

přestaveb výrobní linky. Tímto způsobem bude minimalizován vliv časů C/O a TD na celkovou 

dobu výroby. Výsledkem těchto úvah může být nejdříve Základní výrobní plán výrobní 

strategie 11 (obr. 3) a posléze pak Podrobný výrobní plán výrobní strategie 11 (obr. 4). 

Obr. 3 Základní výrobní plán výrobní strategie 11. 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 4 Podrobný rozpis výroby produktů A, B, C, D, E, F a G v rámci jednoho 

pracovního týdne - tzv. Podrobný výrobní plán výrobní strategie 11. 

 

Zdroj: vlastní 

Při výrobní strategii 11 bude nejlepší rozdělit výrobu produktů A, B, C, D, E, F a G na jednotlivé 

kampaně. Postupovat můžeme např. tak, že výrobu začneme produktem A, kterého je zákazníky 

žádáno nejvíc, pak budeme pokračovat produktem B (v požadovaném množství 2. v pořadí), 

pak produktem C (v požadovaném množství 3. v pořadí), pak produktem D (v požadovaném 

množství 4. v pořadí), pak produktem E (v požadovaném množství 5. v pořadí), pak produktem 

F (v požadovaném množství 6. v pořadí), pak produktem G (v požadovaném množství 7. v 

Pondělí (směna 1.) Úterý (směna 2.) Středa (směna 3.) Čtvrtek (směna 4.)

Úterý (směna 2.) Středa (směna 3.) Čtvrtek (směna 4.) Pátek (směna 5.)

Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D

Produkt D Produkt E Produkt F Produkt G

Legenda: 
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Směna 5.
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Legenda: 

Přestavba
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pořadí). Z logiky věci dále vyplývá, že ve výrobní strategii 11 bude celkem zapotřebí 7 

přestaveb výrobní linky (obr. 4). 

Řešení výrobní strategie 11 je zřejmé z obr. 3 a obr. 4. Výrazy (7) až (11) a (14) až (18) pak 

představují matematický model modelující časový průběh výrobní strategie 11. 

Výrazy (1) až (3) jsou společné všem výrobním strategiím, tj. strategiím 11, 12 a 13. 

AC/Tm_k  =  C/Tm_k * 1/OEEm_k ;   (1) 

PL/Tm_k  =  Pre-PE/ Tm_k + PE/ Tm_k + Post-PE/ Tm_k ; (2) 

L/T_k  =  CO/T_j>k + SUM.Idl/T_k + SUM.InvL/T_k + SUM.PL/T_k + 

+ SUM.Q/T_k + SUM.Tun/T_k ; (3) 

j  =  A, B, C, D, E, F, G ; (4) 

k  =  A, B, C, D, E, F, G ; (5) 

m  =  1 , (6) 

kde je 

SUM.Idl/T – Suma všech časů Idl/T v materiálovém toku (angl. Sum of all Process 

Queue Times in Material Flow) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. 

[h]; 

SUM.InvL/T – Suma všech časů InvL/T v materiálovém toku (angl. Sum of all Process 

Queue Times in Material Flow) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. 

[h]; 

SUM.PL/T – Suma všech časů PL/T v materiálovém toku (angl. Sum of all Process Lead 

Times in Material Flow) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. [h]; 

SUM.Q/T – Suma všech časů Q/T v materiálovém toku (angl. Sum of all Process 

Queue Times in Material Flow) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. 

[h]; 

SUM.Tun/Ti_k – Suma všech časů Tun/Ti v materiálovém toku (angl. Sum of all Process 

Tuning Times in Material Flow) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. 

[h]; 

SUM.W/T – Suma všech časů W/T v materiálovém toku (angl. Sum of all Process 

Queue Times in Material Flow) při výrobě produktu;  [s], resp. [min], resp. 

[h]. 

Pokud bychom chtěli ve výrazech (1) až (6) respektovat okamžité hodnoty – např. na 

jednotlivých směnách i , výrazy (1) až (3) přejdou ve výrazy (7) až (9). V našem příkladu bude 

hodnota i odpovídat jedné směně v jednotlivých pracovních kalendářních dnech. Pracovní 

týden bude začínat pondělkem. 

AC/Tm,i_k  =  C/Tm_k * 1/OEEm,i_k ; (7) 

PL/Tm,i_k  =  Pre-PE/ Tm,i_k + PE/ Tm,i_k + Post-PE/ Tm,i_k ;   (8) 

L/Ti_k  =  CO/Ti_j>k + SUM.Idl/Ti_k + SUM.InvL/Ti_k + SUM.PL/Ti_k + 

+ SUM.Q/Ti_k + SUM.Tun/Ti_k ; (9) 

j  =  A, B, C, D, E, F, G ;  (10) 

k  =  A, B, C, D, E, F, G ;  (11) 
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m  =  1 ; (12) 

i  =  1, 2, 3, 4, 5 . (13) 

 

Výrazy (14) až (18) již mají platnost pouze pro výrobní strategii 11. 

PROD/T1  =  CO/T_j>A + W.UP/T_A + (TD_A + 17*AC/T_A) + S.DOWN/T_A ; (14) 

PROD/T2  =  W.UP/T_A + (TD_A + 17*AC/T_A) + S.DOWN/T_A ; (15) 

PROD/T3  =  W.UP/T_A + (TD_A + 3*AC/T_A) + CO/T_A>B +  

 + (TD_B + 13*AC/T_B) + S.DOWN/T_B ; (16) 

PROD/T4  =  W.UP/T_B + (TD_B + 10*AC/T_B) + CO/T_B>C +  

 + (TD_C + 6*AC/T_C) + S.DOWN/T ; (17) 

PROD/T5  =  W.UP/T + (TD_C + 7*AC/T_C) + CO/T_C>D + (TD_D + 4*AC/T_D) +  

 + CO/T_D>E + (TD_E + 1*AC/T_E) + CO/T_E>F + (TD_F + 1*AC/T_F) +  

 + CO/T_F>G + (TD_G + 0*AC/T_G) + S.DOWN/T ; (18) 

kde je 

PROD/T – Doba celkové výroby na směně (angl. Production Time, Work Shift) ; 

[s], resp. [min], resp. [h]; 

 

1.2  VÝROBNÍ STRATEGIE 12 

Jako další možné řešení daného problému lze volit výrobní strategii, která bude kompromisem 

mezi snahou o minimalizaci celkové doby výroby (tedy minimalizací celkového času 

potřebného pro C/O a TD) a minimalizací množství skladových zásob. 

Obr. 5 Základní výrobní plán výrobní strategie 12. 

 

Zdroj: vlastní 

Pondělí (směna 1.) Úterý (směna 2.) Středa (směna 3.) Čtvrtek (směna 4.) Pátek (směna 5.)

Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D

Produkt D Produkt E Produkt F Produkt G

Legenda: 

Pondělí (směna 1.) Úterý (směna 2.) Středa (směna 3.) Čtvrtek (směna 4.) Pátek (směna 5.)
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Obr. 6 Podrobný rozpis výroby produktů A, B, C, D, E, F a G v rámci jednoho 

pracovního týdne - tzv. Podrobný výrobní plán výrobní strategie 12. 

 

Zdroj: vlastní 

Každý den lze např. rozdělit na malé rutinní výrobní kampaně, kdy vždy vyrobíme jisté 

množství standardních produktů A, B, C a D a jisté množství exotických produktů E, F a G. 

(Poznámka: Toto pojetí bývá výhodné hlavně kvůli vyrovnání výroby.) Začít lze např. zase tak, 

že začínáme produktem A, kterého je potřeba vyrobit nejvíce, pak pokračovat produktem B, 

pak produktem C, pak produktem D. Výrobu produktů E, F a G lze pak rozdělit nějakým 

vhodným způsobem do všech dnů výroby. Z logiky věci pak dále vyplývá, že ve výrobní 

strategii 12 bude zapotřebí celkem 25 přestaveb výrobní linky (obr. 6). 

Řešení výrobní strategie 12 je zřejmé z obr. 5 a obr. 6. Výrazy (7) až (8) a (19) až (23) 

představují matematické vztahy, které modelují časový průběh výrobní strategie 12. 

PROD/T1  = CO/T_j>A + W.UP/T + (TD_A + 7*AC/T_A) + CO/T_A>B +  

 + (TD_B + 4*AC/T_B) + CO/T_B>C + (TD_C + 2*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>D + (TD_D + 0*AC/T_D) + CO/T_D>E +  

 + (TD_E +  0*AC/T_E) + S.DOWN/T ; (19) 

PROD/T2  = CO/T_E>A + W.UP/T + (TD_A + 7*AC/T_A) + CO/T_A>B +  

 + (TD_B + 4*AC/T_B) + CO/T_B>C + (TD_C + 2*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>D + (TD_D + 0*AC/T_D) + CO/T_D>F + 

 + (TD_F + 0*AC/T_F) + S.DOWN/T ; (20) 

PROD/T3  = CO/T_F>A + W.UP/T + (TD_A + 7*AC/T_A) + CO/T_A>B +  

 + (TD_B + 4*AC/T_B) + CO/T_B>C + (TD_C + 2*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>D + (TD_D + 0*AC/T_D) + CO/T_D>G +  

 + (TD_G + 0*AC/T_G) + S.DOWN/T ; (21) 

PROD/T4  = CO/T_G>A + W.UP/T + (TD_A + 7*AC/T_A) + CO/T_A>B +  

 + (TD_B + 4*AC/T_B) + CO/T_B>C + (TD_C + 2*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>D + (TD_D + 0*AC/T_D) + CO/T_D>E +  

 + (TD_E + 0*AC/T_E) + S.DOWN/T ; (22) 

Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D

Produkt D Produkt E Produkt F Produkt G

Legenda: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pondělí

Směna 1.

Úterý

Směna 2.

Středa

Směna 3.

Čtvrtek

Směna 4.

Pátek

Směna 5.

Přestavba
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PROD/T5  = CO/T_E>A + W.UP/T + (TD_A + 7*AC/T_A) + CO/T_A>B +  

 + (TD_B + 4*AC/T_B) + CO/T_B>C + (TD_C + 2*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>D + (TD_D + 0*AC/T_D) + CO/T_D>F +  

 + (TD_F + 0*AC/T_F) + S.DOWN/T ; (23) 

 

1.3  VÝROBNÍ STRATEGIE 13 

Další možná výrobní strategie může vycházet z výrobní strategie 12. Ve výrobní strategii 13 

však budeme více dbát o minimalizaci počtu přestaveb výrobní linky. Z logiky věci pak opět 

vyplývá, že ve výrobní strategii 13 bude zapotřebí celkem 17 přestaveb výrobní linky (obr. 8). 

Řešení výrobní strategie 13 je zřejmé z obr. 7 a obr. 8. Výrazy (7) až (13) a (24) až (28) 

představují matematické vztahy, které modelují časový průběh výrobní strategie 13. 

Obr. 7 Základní výrobní plán výrobní strategie 13. 

 

Zdroj: vlastní 

Pondělí (směna 1.) Úterý (směna 2.) Středa (směna 3.) Čtvrtek (směna 4.) Pátek (směna 5.)

Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D

Produkt D Produkt E Produkt F Produkt G

Legenda: 

Pondělí (směna 1.) Úterý (směna 2.) Středa (směna 3.) Čtvrtek (směna 4.) Pátek (směna 5.)
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Obr. 8 Podrobný rozpis výroby produktů A, B, C, D, E, F a G v rámci jednoho 

pracovního týdne – tzv. Podrobný výrobní plán výrobní strategie 13. 

 

Zdroj: vlastní 

 

PROD/T1  = CO/T_j>A + W.UP/T + (TD_A + 14*AC/T_A) + CO/T_A>C +  

 + (TD_C + 2*AC/T_C) + S.DOWN/T ; (24) 

PROD/T2  = CO/T_C>B + W.UP/T + (TD_B + 9*AC/T_B) + CO/T_B>D +  

 + (TD_D + AC/T_D) + CO/T_D>E + (TD_E + 0*AC/T_E) +  

 + CO/T_E>G + (TD_G + 0*AC/T_G) + CO/T_G>A +  

 + (TD_A + 3*AC/T_A) + S.DOWN/T ; (25) 

PROD/T3  = W.UP/T + (TD_A + 11*AC/T_A) + CO/T_A>C + (TD_C + 3*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>B + (TD_B + AC/T_B) + S.DOWN/T ; (26) 

PROD/T4  = W.UP/T + (TD_B + 4*AC/T_B) + CO/T_B>C + (TD_C + 3*AC/T_C) +  

 + CO/T_C>D + (TD_D + 0*AC/T_D) + CO/T_D>F + (TD_F + 1*AC/T_F) +  

 + CO/T_F>A + (TD_A + 5*AC/T_A) + S.DOWN/T ; (27) 

PROD/T5  = W.UP/T + (TD_A + 2*AC/T_A) + CO/T_A>B + (TD_B + 7*AC/T_B) +  

 + CO/T_B>C + (TD_C + 3*AC/T_C) + CO/T_C>D + (TD_D + AC/T_D) +  

 + CO/T_D>E + (TD_E + 0*AC/T_E) + S.DOWN/T ; (28) 

 

2  GRAFY 

 

Za normální situace by při rozhodování o optimální výrobní strategii měli pracovníci Oddělení 

logistiky brát na zřetel nejen dobu výroby, ale měli by respektovat i plnění termínů expedice, 

které zákazníkům Z1 až Z6 potvrdilo Obchodní oddělení. Zároveň by měli minimalizovat i 

provozní zásoby, výrobní náklady, nedokončenou výrobu atd. Neméně důležitou položkou jsou 

např. časy potřebné k pravidelné údržbě a pravidelnému seřizování výrobní linky. 

Při velkém zjednodušení celkové situace mohou pracovníci Oddělení logistiky při volbě 

optimální výrobní strategie vycházet z výsledků simulací (simulačních experimentů) – viz 
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obr. 9 až obr. 33. Hodnoty parametrů matematických modelů, které byly použity při 

simulačních experimentech 1 až 6 jsou na obr. 21. 

Z analýz výsledků simulací na obr. 9 až obr. 7.33 můžeme vidět, že žádná z testovaných 

strategií není v daný okamžik optimální. V takovém případě je nutné, aby pracovníci Oddělení 

logistiky dále hledali optimální výrobní strategii, která bude po všech stránkách vyhovovat – 

tzn., bude v dané situaci optimální. 

Obr. 9 Struktura výroby jednotlivých produktů v jednotlivých pracovních 

dnech při výrobní strategii 11. 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 10 Struktura expedice jednotlivých produktů v jednotlivých pracovních dnech 

při výrobní strategii 11. 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 11 Konečný stav skladu (tj. množství jednotlivých produktů ve skladu po ukončení 

výroby a expedice) v jednotlivých pracovních dnech při výrobní strategii 11. 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 12 Žádaná a skutečná doba kompletace dodávek a rozdíl mezi nimi 

v jednotlivých pracovních dnech při výrobní strategii 11. 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 13 Struktura výroby jednotlivých produktů v jednotlivých pracovních dnech 

při výrobní strategii 12. 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 14 Struktura expedice jednotlivých produktů v jednotlivých pracovních dnech 

při výrobní strategii 12. 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 15 Konečný stav skladu (tj. množství jednotlivých produktů ve skladu po 

ukončení výroby a expedice) v jednotlivých pracovních dnech při výrobní 

strategii 12. 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 16 Žádaná a skutečná doba kompletace dodávek a rozdíl mezi nimi v 

jednotlivých pracovních dnech při výrobní strategii 12. 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 17 Struktura výroby jednotlivých produktů v jednotlivých pracovních dnech 

při výrobní strategii 13. 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 18 Struktura expedice jednotlivých produktů v jednotlivých pracovních dnech 

při výrobní strategii 13. 

 

Zdroj: vlastní 

 



VŠPP Entrepreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

69 

Obr. 19 Konečný stav skladu (tj. množství jednotlivých produktů ve skladu po 

ukončení výroby a expedice) v jednotlivých pracovních dnech při výrobní 

strategii 13. 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 20 Žádaná a skutečná doba kompletace dodávky a rozdíl mezi nimi v jednotlivých 

pracovních dnech při výrobní strategii 13. 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 21 Hodnoty parametrů ve výrazech (14) až (18), (19) až (23) a (24) až (28) při 

experimentech 1 až 6. 

 

Zdroj: vlastní 

  

Experiment 1

W.UP/T = 10 [min]

S.DOWN/T = 5 [min]

TD_j = TDi_j = 25 [min]

C/T_j = C/Ti_j = 15 [min]

OEE_j = OEEi_j = 1,0 [-]

C/O_j>k = 30 [min]

Experiment 2

W.UP/T = 10 [min]

S.DOWN/T = 5 [min]

TD_j = TDi_j = 25 [min]

C/T_j = C/Ti_j = 15 [min]

OEE_j = OEEi_j = 1,0 [-]

C/O_j>k = 5 [min]

Experiment 3

W.UP/T = 10 [min]

S.DOWN/T = 5 [min]

TD_j = TDi_j = 25 [min]

C/T_j = C/Ti_j = 15 [min]

OEE_j = OEEi_j = 1,0 [-]

C/O_j>k = 1 [min]

Experiment 4

W.UP/T = 10 [min]

S.DOWN/T = 5 [min]

TD_j = TDi_j = 25 [min]

C/T_j = C/Ti_j = 15 [min]

OEE_j = OEEi_j = 0,7 [-]

C/O_j>k = 30 [min]

Experiment 5

W.UP/T = 10 [min]

S.DOWN/T = 5 [min]

TD_j = TDi_j = 25 [min]

C/T_j = C/Ti_j = 15 [min]

OEE_j = OEEi_j = 0,7 [-]

C/O_j>k = 5 [min]

Experiment 6

W.UP/T = 10 [min]

S.DOWN/T = 5 [min]

TD_j = TDi_j = 25 [min]

C/T_j = C/Ti_j = 15 [min]

OEE_j = OEEi_j = 0,7 [-]

C/O_j>k = 1 [min]
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Obr. 22a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme ideální stav na výrobní  

lince s OEEi_j = 1 [-] a platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min],  

C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 [min].) Experiment 1 

 

Obr. 22b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme ideální stav na výrobní  

lince s OEEi_j = 1 [-] a platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min],  

C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 [min].) Experiment 1 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 30 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 30 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]
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Obr. 23a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme ideální stav na výrobní lince s OEEi_j = 1 [-], 

platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 

[min].) Experiment 1 

 

Obr. 23b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme ideální stav na výrobní lince s OEEi_j = 1 [-] 

a platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 

[min].) Experiment 1 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 30 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 30 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]
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Obr. 24a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme ideální stav na výrobní  

lince s OEEi_j = 1 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 2 

 

Obr. 24b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme ideální stav na výrobní  

lince s OEEi_j = 1 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 2 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 5 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 5 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]
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Obr. 25a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme ideální stav výrobní linky s OEEi_j = 1 [-], 

platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min] a C/T_j = 15 [min] a testujeme 

C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 2 

 

Obr. 25b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme ideální stav výrobní linky s OEEi_j = 1 [-], 

platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min] a C/T_j = 15 [min] a testujeme 

C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 2 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 5 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 5 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]
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Obr. 26a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme ideální stav na výrobní  

lince s OEEi_j = 1 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 3 

 

Obr. 26b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme ideální stav na výrobní  

lince s OEEi_j = 1 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 3 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 1 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 1 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]
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Obr. 27a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme ideální stav na výrobní lince  

s OEEi_j = 1 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 3 

 

Obr. 27b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme ideální stav na výrobní lince  

s OEEi_j = 1 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 3 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 1 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 1,0 [-], C/O_j>k = 1 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]
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Obr. 28a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní 

lince s OEEi_j = 0,7 [-] a platnost teoretických hodnot  

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 [min].) Experiment 4 

 

Obr. 28b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní 

lince s OEEi_j = 0,7 [-] a platnost teoretických hodnot  

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 [min].) Experiment 4 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 30 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 30 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]
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Obr. 29a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní lince  

s OEEi_j = 0,7 [-] a platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min],  

C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 [min].) Experiment 4 

 

Obr. 29b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní lince  

s OEEi_j = 0,7 [-] a platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min],  

C/T_j = 15 [min] a C/O_j>k = 30 [min].) Experiment 4 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 30 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 30 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]
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Obr. 30a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní 

lince s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 5 

 

Obr. 30b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní 

lince s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 5 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 5 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 5 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]
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Obr. 31a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme nikoli ideální stav výrobní linky  

s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 5 

 

Obr. 31b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme nikoli ideální stav výrobní linky  

s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 5 [min].) Experiment 5 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 5 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 5 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]
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Obr. 32a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní 

lince s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 6 

 

Obr. 32b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 

v jednotlivých pracovních dnech. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní 

lince s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 6 

 

Zdroj: vlastní 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 1 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 1 [min]

Poznámka: 100% doby denní výroby = 480 [min] = 8 [h]
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Obr. 33a Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní lince  

s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 6 

 

Obr. 33b Porovnání celkové doby výroby při výrobních strategiích 11, 12 a 13 za 

pracovní týden. (Předpokládáme nikoli ideální stav na výrobní lince  

s OEEi_j = 0,7 [-], platnost teoretických hodnot TD_j = 25 [min]  

a C/T_j = 15 [min] a testujeme C/O_j>k = 1 [min].) Experiment 6 

 

Zdroj: vlastní 

 

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 1 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]

TD_j = 25 [min], C/T_j = 15 [min], OEEi_j = 0,7 [-], C/O_j>k = 1 [min]

 Poznámka: 100% doby týdenní výroby = 2400 [min] = 40 [h]
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ZÁVĚR 

Náplní příspěvku byla praktická ukázka, jakým způsobem lze pracovat s množinou parametrů, 

které jsme definovali v předchozím příspěvku repetitoria. Demonstrováno bylo rovněž 

uvažování a chování různých profesí, které se podílejí na volbě výrobních strategií. Příklad, 

který jsme uvedli, byl záměrně velmi jednoduchý. Při praktických aplikacích by se jistě musely 

řešit podstatně složitější kombinace různých časů a různých výrobních cest. Nicméně i na 

jednoduchém příkladu, který jsme uvedli v tomto příspěvku, si čtenář může udělat dobrou 

představu, jakým způsobem lze pracovat s modely procesů. 
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ABSTRACT 

Audiovisual advertising is still one of the most widely used forms of advertising in our business 

that companies try to influence their consumers. Text of the paper deals with the 

pharmaceutical industry and the audiovisual advertising, as for his research, we chose visual 

advertisements published by pharmaceutical companies. As a method of investigation we chose 

content analysis that we came most relevant for our research. This method has led us to 

interesting and inspiring results, as we have not encountered similar research in our conditions. 

 
 

KEY WORDS: Content Analysis, Audiovisual advertising, Pharmaceutical industry 

 

 

ÚVOD 

 

V našom príspevku sme sa rozhodli skúmať tematiku audiovizuálnej (televíznej) reklamy 

publikovanej farmaceutickými firmami na obrazovkách televíznych staníc na Slovensku. 

Odvetvie farmaceutického priemyslu sme si zvolili hlavne, kvôli jeho aktuálnosti a silnej 

pozícii medzi odvetviami priemyslu na Slovensku, ako aj na základe toho, že sme sa 

s podobným výskumom s danou tematikou nestretli. Audiovizuálnu reklamu sme si vybrali na 

základe toho, že táto forma reklamy je v našich podmienkach ešte aj v dnešnej digitálnej dobe 

stále veľmi obľúbená medzi zadávateľmi reklamy (farmaceutickými firmami), ako aj pre to, že 

je to stále jedna z najmasovejších foriem reklamy na našom trhu. 

 

Ako metódu skúmania sme si vybrali obsahovú analýzu, ktorú považujeme za vhodný 

výskumný nástroj skúmania v nami zvolenej problematike.   

 

1  FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL 

 

Farmaceutický priemysel je priemysel na poli farmácie. Farmácia je odbor, ktorý sa špecializuje 

na skúšanie liekov, uvádzanie liekov na trh a uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo 
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uvádzanie zdravotníckych pomôcok do prevádzky, výrobu liekov, veľkodistribúciu liekov, 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zabezpečovanie a kontrolu kvality, účinnosti 

a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok (Zbierka zákonov Slovenskej republiky). 

Farmaceutický priemysel čelí značným výzvam, ako na poli vedy a výskumu, tak aj na poli 

ekonomiky a politiky na celom svete. Priemerná dĺžka života ľudí sa zvýšila z 45 rokov na 

začiatku 20. storočia na približne 78 rokov dnes. Je to dôsledok viacerých faktorov vrátane 

zvýšenia lekárskeho poznania, lepších technológií a nepochybne sa rozvíjajúceho a 

napredujúceho farmaceutického priemyslu vďaka neustáleho progresu vedy a techniky (Kola, 

Landis, 2004). V súčasnosti tržby farmaceutického priemyslu na Slovensku dotýkajú hranice 

desiatich miliárd eur ročne a zamestnáva okolo štyridsať tisíc zamestnancov, to ukazuje silu 

tohto odvetvia v trhovej ekonomike (Haluza, 2016). 

 

2  AUDIOVIZUÁLNA REKLAMA 

 

Aj v dnešnej dobe, kedy sa popularizuje reklama prostredníctvom internetu mnohí zadávatelia 

stále váhajú, či presunú značnú časť svojich výdavkov z audiovizuálnej reklamy na internetovú. 

Stále poukazujú na dôležitú úlohu budovania značky prostredníctvom tohto druhu reklamy 

(Draganska et al., 2014). Audiovizuálna reklama má rovnako výhodu v tom, že v nej spojená 

obrazová zložka so zvukovou, ktorú dokáže recipient spracovať vedome aj nevedome. Hudba 

kombinovaná s obrazmi a rečou v audiovizuálnych reklamách dokáže ovplyvniť mnoho 

psychologických procesov u spotrebiteľa (Shevy & Hung, 2013). Reklamná prax ukazuje, že 

samotná prítomnosť zvukovej zložky nestačí na zvýšenie zamýšľaného účinku reklamy ale 

musí byť podporená nie len obrazom ale aj ďalšími zložkami (Herget et al., 2017). Netreba 

zabúdať, že audiovizuálna reklama je v našich podmienkach stále jednou z najpoužívanejších 

druhov propagácie firmy.   

 

3  METODOLÓGIA 

 

Cieľom výskumu bolo zistiť pomocou obsahovej analýzy audiovizuálnej reklamy 

farmaceutických firiem odvysielaných na Slovensku jej obsah, formu a vybrané faktory. 

 

Pre našu prácu sme si zvolili techniku obsahovej analýzy. Táto metóda spočíva v objektívnom, 

systematickom a kvantitatívnom opise obsahov určitých materiálov. V obsahovej analýze 

analogicky so skúmaním verbálnej stránky textu alebo celého komunikátu existuje aj analýza 

neverbálnych prvkov (Gavora, 2000). Obsahová analýza predstavuje jedinečnú metodológiu 

nielen na porovnávacej úrovni komunikácii, ale aj na úrovni opisu hlavných trendov, 

prejavovaní sa komunikačného obsahu, a na identifikáciu zámerov zadávateľov reklamných 

posolstiev (Su, 2017). Rozhodli sme sa použiť kvantitatívnu obsahovú analýzu, ktorá sa 

charakterizuje svojou vysokou štrukturalizáciou a selektivitou s vysokým stupňom 

overiteľnosti. Výhodou tejto metódy je možnosť spracovať väčšie množstvo materiálov 

(Scherer, 2004).  

 

Pri nami zvolenej skúmanej kategórii audiovizuálnej reklamy sme sa rozhodli pre náhodný 

výber skúmaných subjektov. V tomto druhu výberu sú jednotky vyberané náhodne a výber 

jednotiek nie je závislý na posúdení pracovníkov realizujúci výskum. Náhodný výber sa 

realizuje tak, že všetky jednotky majú rovnakú pravdepodobnosť vybratia do výskumného 

procesu (Thompson, 2012). 
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Aby bola obsahová analýza výpovedne hodnotná je potrebné, aby sme si pri tejto metóde určili 

podkategórie výskumu rozhodli sme sa pre nasledovné: 

 Druh audiovizuálnej reklamy: reklama, sponzorovanie programu, sponzor propagovanej 

udalosti v TV 

 Dĺžka reklamy: 0 – 15 sekúnd, 16 – 30 sekúnd, nad 30 sekúnd 

 Produktový rad ktorý je v reklame propagovaný: lieky od bolesti, lieky na dýchacie cesty, 

lieky na ženské choroby, lieky na podporu imunity, lieky na pohybový aparát (ku každej 

tejto podkategórii určenie pohlavia, ktoré v danej reklame vystupuje), iné 

 Použitý motív v reklame: strach, humor, choroba, rodina, iné 

Na základe uvedeného vyššie sme si stanovili nasledovnú výskumnú otázku, ktorá v sebe 

zahŕňa viaceré podotázky:  

VO1: Čím sú špecifické audiovizuálne reklamy vo zvolených kategóriách, na našom území, 

ktorých zadávatelia sú farmaceutické spoločnosti? 

(druh, dĺžka, gender, motív a  produktový rad prezentovaný v audiovizuálnej reklame) 

 

Výskum bol realizovaný v priebehu deväťdesiatich dvoch hodín v marci 2017 na reklamách 

odvysielaných televíznymi stanicami JOJ a Markíza na území Slovenska. 

Limity nášho výskumu vidíme hlavne v tom, že výskum bol realizovaný iba jedným 

výskumným pracovníkom, keby bolo k dispozícii viacerí pracovníci bolo by možné 

zanalyzovať väčšie množstvo skúmaných materiálov a pokryť viac ako dve televízne stanice 

v dlhšom časovom úseku. 

 

4  INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV  

 

4.1  Druh audiovizuálnej reklamy 

 

V našom výskume sme si zvolili tri najčastejšie sa vyskytujúce druhy audiovizuálnej reklamy 

v našich médiách, a to klasickú reklamu, sponzoring programu a farmaceutická firma ako 

sponzor propagovanej udalosti v televízii. Klasická reklama mala najvyššie zastúpenie a to 95% 

s počtom 41 televíznych reklám. Farmaceutická firma ako sponzor programu sa vyskytovala 

hlavne vo večerných hodinách jedine na televíznej stanici JOJ s počtom 4 audiovizuálne 

reklamy. Audiovizuálna reklama v podobe sponzora propagovanej udalosti v televízii nebola 

zastúpená. V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že firmy podnikajúce vo 

farmaceutickom priemysle stále preferujú klasickú formu audiovizuálnej reklamy v televízii. 

Výsledky prikladáme v grafickej podobe.  

 

Tabuľka 1  Druh audiovizuálnej reklamy 

 Druh audiovizuálnej reklamy 

reklama sponzorovanie programu sponzor propagovanej udalosti 

v TV 

41 4 0 

SPOLU: 45 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.2  Dĺžka audiovizuálnej reklamy 

 

Dĺžku audiovizuálnej reklamy sme sa rozhodli rozdeliť do troch podkategórií a to na základe 

úvahy, že pokiaľ by sa jednalo o sponzorovanie programu je dĺžka spotu obmedzená. Naši 

skúmanými podkategóriami boli: dĺžka audiovizuálnej reklamy 1 – 15 sekúnd, kde spadalo 14 

čiže necelá 1/3 z celkového počtu nami sledovaných reklám. Zvyšných 31 reklamných spotov 

spadalo do podkategórie 16 – 30 sekúnd, čo by sa dalo vysvetliť tým, že spoločnosti, ktoré 

podnikajú vo farmaceutickom priemysle potrebujú vo svojej reklame obsiahnuť väčšie 

množstvo informácií pre spotrebiteľa a to môžu dosiahnuť pri dlhšej sekundáži reklamy. Do 

podkategórii dĺžka nad 30 sekúnd sa nezaradila žiadna reklama. Výsledky uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke a grafe.  

Tabuľka 2  Dĺžka audiovizuálnej reklamy 

Dĺžka audiovizuálnej reklamy 

1 – 15 sekúnd 16 – 30 sekúnd nad 30 sekúnd 

14 31 0 

SPOLU: 45 

Zdroj: vlastné spracovanie 

4.3  Produktový rad výrobku odprezentovaný v audiovizuálnej reklamy 
 

V tejto podkategórii sme sa zamerali na produktový rad výrobku, ktorý bol odprezentovaný 

v audiovizuálnej reklame. Za podkategórie sme si stanovili, druhy liekov, na ktoré sa reklamné 

spoty v našich televíziách objavujú najčastejšie. Výskumom sme prišli na zistenie, že v našich 

médiách sa najčastejšie objavujú reklamy s lieky na dýchacie cesty a to zastúpením 14 

televíznych reklám čo je takmer 1/3 z celkového počtu nami sledovaných reklám. Druhým 

najpočetnejším zastúpením audiovizuálnych reklám sa s počtom 9 reklám sa objavujú reklamy 

na lieky od bolesti a reklamy na lieky na pohybový aparát. Nasledovala kategória iné s počtom 

7 reklamných spotov. Do tejto kategórie sme zaradili reklamy ako ponuky lekární, reklamu na 

mužskú potenciu a ďalšie. Ďalšie s nami určenými kategórií a to lieky na ženské choroby 

a lieky na podporu imunity boli zastúpené počtom 3 audiovizuálne reklamy. Z výsledkov 

vyhodnocujeme, že firmy podnikajúce vo farmaceutickom priemysle najčastejšie propagujú 

pomocou audiovizuálnej reklamy lieky na dýchacie cesty nasledované liekmi od bolesti 

a liekmi na pohybový aparát. Výsledky dokladáme v tabuľke a grafe.  

Tabuľka 3  Produktový rad odprezentovaného výrobku 

Produktový rad, ktorý je v reklame propagovaný 

lieky od 

bolesti 

lieky na 

dýchacie cesty 

lieky na ženské 

choroby 

lieky na podporu 

imunity 

lieky na 

pohybový aparát 

iné 

9 14 3 3 9 7 

SPOLU: 45 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.4  Gendrové zastúpenie v audiovizuálnej reklamy podľa produktového radu 

odprezentovaného produktu, podkategória s možnosťou označenia viacerých 

možností 
 

Čo sa týka otázky gendra v audiovizuálnej reklame na jednotlivé produkty sme sa rozhodli pre 

nasledujúci postup. V každej z podkategórií, ktoré sme si priblížili v predchádzajúcom bode 

sme rozoberali pohlavie ľudí vystupujúcich v reklame. Pri tejto podkategórii sme využili 

možnosť viacerých označení podkategórie, keďže sa stávalo, že v jednej reklame na jeden 

produkt v hlavných úlohách vystupovali aj muži a ženy dokopy. Výsledky v tomto bode nám 

vyšli nasledovné: pri kategórii lieky od bolesti sa iba v dvoch prípadoch objavil muž v hlavnej 

úlohe v jednej reklame spolu so ženou a žena samostatne sa vyskytla päťkrát. Čo sa týka 

audiovizuálnych reklám na lieky na dýchacie cesty tam sa muži v hlavnej úlohe vyskytli trikrát, 

ženy sa samostatne objavili štyrikrát a spoločne muž so ženou sedemkrát. Pri spotoch na lieky 

na ženské problémy to bolo jednoznačné ženy sa vo všetkých troch prípadoch ocitli v hlavnej 

úlohe samé. Reklamy na lieky na podporu imunity vo všetkých troch prípadoch využili muža 

a ženu spoločne. V podkategórii liekov na pohybový aparát sa muži samostatne ocitli dvakrát 

v hlavnej úlohe, ženy šesťkrát a spoločne sa muž so ženou objavil iba v jednom spote. Pri 

audiovizuálnych reklamách, ktoré sme zaradili pod iné sa ako v jedinom prípade viackrát 

objavil muž v hlavnej úlohe a to trikrát, žena sa vyskytla dvakrát a spoločné využitie muža 

a ženy v hlavných úlohách bolo prítomne tiež dvakrát. V konečnom dôsledku môžeme 

konštatovať, že farmaceutické firmy v takmer 45% svojich audiovizuálnych reklám, ktoré sa 

objavujú našich médiách využívajú ženy v hlavných úlohách samostatne na rozdiel od použitia 

muža v hlavnej úlohe, ktoré bolo zastúpené necelými 32%. Zaujímavé je farmaceutické firmy 

apelujú pomocou hlavnej úlohy, v ktorej sa objaví muž so ženou spoločne na svojho 

potencionálneho spotrebiteľa iba v 23% celkového objemu audiovizuálnych reklám. Výsledky 

pripájame v grafickej podobe. 

Tabuľka 4  Genderove zastúpenie v audiovizuálnej reklame 

Produktový rad, ktorý je v reklame propagovaný:  

Genderove zastúpenie v jednotlivých kategóriách 

lieky od 

bolesti 

lieky na 

dýchacie cesty 

lieky na ženské 

choroby 

lieky na podporu 

imunity 

lieky na 

pohybový aparát 

iné 

M: 3 M: 10 M: 0 M: 3 M: 3 M: 5 

Ž:  7 Ž:  11 Ž:  3 Ž:  3 Ž:  7 Ž:  4 

SPOLU: 59 

Zdroj: vlastné spracovanie 

4.5  Použitý motív v audiovizuálnej reklamy podkategória s možnosťou označenia 

viacerých možností 
 

V tejto podkategórii sme rovnako využili možnosť označenia viacerých možností pri jednej 

audiovizuálnej reklame, nakoľko sa nami zvolené motívy v jednotlivých reklamách spájali. 

V nami určených podkategóriách nám vyšli nasledovné výsledky. Použitie motívu choroby 

bolo prítomné v 17 audiovizuálnych reklamách čo predstavuje takmer 1/3 z celkového počtu 

použitých motív. Druhými najčastejšie využívanými motívmi čo sa týka početnosti boli 

zastúpené motív rodiny a motív bolesti sa vyskytlo v 13 vysielaných spotoch. Tretími v poradí 

zastúpenosti bolo využitie motívu humoru a iných motívov s počtom 7 televíznych reklám. Ako 
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posledný početnosťou bolo využitie motívy strachu, ktorý sa vyskytol iba v jednej odvysielanej 

reklame. Podľa dostupných zistení farmaceutické firme pri svojej komunikácii pomocou 

audiovizuálnej reklamy používajú najčastejšie motív choroby, čo nie je prekvapujúce, keďže 

tieto firmy zarábajú na svojich pacientoch a toto zistenie môžeme považovať za špecifikum 

farmaceutického priemyslu. Podobne je to aj pri využívaní motívu bolesti. Tieto firmy sa snažia 

apelovať na svojich potencionálnych zákazníkov aj pomocou motívu rodiny, ktorú by pomocou 

ich výrobkov mali chrániť a udržiavať zdravú. Výsledky zobrazujeme v nasledujúcej tabuľke 

a grafe. 

Tabuľka 5  Motív v audiovizuálnej reklame 

Použitý motív v reklame 

strach humor choroba rodina bolesť iné 

1 7 17 13 13 7 

SPOLU: 58 

Zdroj: vlastné spracovanie 

5  ODPOVEĎ NA VÝSKUMNÚ OTÁZKU A ZÁVER  

 

Výskum nás priviedol k nasledujúcim zisteniam, ktoré prinášame zhrnuté: audiovizuálna 

reklama, ktorá je dostupná na obrazovkách televíznych staníc a jej zadávateľmi sú firmy 

podnikajúce vo farmaceutickom priemysle sú v prevažnej miere reklamy štandardného typy 

televízneho spotu v priemernej dĺžke 16 – 30 sekúnd, kde sa tento čas posúva čo najviac 

k hranici 30 sekúnd aby obsiahla čo najväčšie množstvo možných informácii. Najviac z nich sa 

vyskytovalo v primetime vysielajúcich televízií, teda od 19:00 do 22:00 hod., čo súhlasí 

s tvrdením, že vtedy je sledovanosť televízie najväčšia. Produktový rad, ktorý tieto spoločnosti 

propagujú je najčastejšie výrobok, ktorý je určený pri chorobách dýchacieho systému, tento 

výsledok mohol byť ovplyvnený tým, že sa výskum realizoval v marci. V týchto reklamách 

firmy najviac obsadzujú ženy ako hlavné hrdinky príbehu, ktorého najpoužívateľnejším 

motívom je choroba. Ďalej môžeme konštatovať, že audiovizuálny reklama je u nás stále veľmi 

obľúbená, keďže televízne stanice ju vysielajú na hrane možného času a to hlavne v primetime 

(10 minút na pol hodinu vysielaného programu) a snažia sa ju čo najviac zapájať aj mimo týchto 

reklamných blokov v podobe tzv. krátke reklamy. Farmaceutický priemysel je vysoko 

dynamické a rozvíjajúce sa odvetvie, ktoré je však stále na našom území verné tradičnejším 

formám reklamy a hlavne v prechodných obdobiach nás doslova farmaceutické firmy ,,valcujú“ 

prúdom audiovizuálnych reklám, ktoré odvysielajú, skoro každé televízne stanice. Ak by bol 

záujem v danej tematike pokračovať odporučili by sme, ak by bolo možné výskum zopakovať 

v dlhšom časovom úseku pri väčšom množstve skúmaných reklám, aby boli výsledky výskumu 

ešte objektívnejšie a relevantnejšie. Keďže sme sa nedopátrali k tomu, že by bol podobný 

výskum realizovaný na území Slovenska naše závery a zistenia považujeme za inovatívne. 

V každom prípade sme presvedčený o tom, že výsledky výskumu sú podnecujúce a novátorské. 
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ABSTRACT  
 

The paper deals with the application of organizational transactional analysis in internal 

marketing communication in the organizational structure of a company. The multidisciplinarity 

of the marketing communication (internal, external) requires exploiting many social science 

areas, whereas the integration of the newly profiled trends, among which the theory of 

transactional analysis belongs, appears to be very stimulating. Since this is a new trend in the 

marketing communication, it is necessary to look more closely at the concepts of the nature of 

transactional analysis and also at its implementation in the marketing environment. At the level 

of theoretical knowledge, the paper presents the findings about the historical genesis of 

transactional analysis with a focus on structural analysis. This is subsequently applied to the 

company internal marketing communication. Thus, in the interpretative framework of the 

transactional analysis. the (in) efficiency of the communication incentives applied in the 

internal environment of the company organizational structure is presented.  

 

KEY WORDS  

 

Organizational transactional analysis, company, organizations, structural analysis, Ego state, 

marketing communication  

 

INTRODUCTION  
 

Organizational Transactional Analysis (OTA) offers a systematic approach to growth and 

change at the personal level of an individual, at the level of groups and entire organization. 

Originally, a psychotherapeutic direction, referred to as Transactional Analysis (TA), began to 

be used in various social sciences during its genesis. Therefore, at present TA does not exist in 

one form only, but it is modified for application in different areas (Polakevičová, 2015). 

Transactional analysis in organizations has evolved into organizational transactional analysis 

(OTA). This means that at the theoretical as well as practical level there is an organizational 

context of personal, interpersonal, or team work based on the concepts of transaction analysis. 

Organizational Transactional Analysis (OTA) fundamentally focuses on patterns of thought, 
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feelings, and observable behavior in organizations. It concentrates on the methods of diagnosis 

and intervention that professionals in organizations use at the personal and system level 

(individual departments, entire organization). These methods are related to economic and 

structural aspects, goal orientation, hierarchy, tasks, and system dynamics (Mohr, 2016). The 

concept of OTA that implements a communication theory supports and streamlines 

communication, improves relationships in the organizational structure of a business, and 

participates in increasing productivity (Bulanda, 2017). The aim of the paper is to point out the 

identification of OTA concepts with the emphasis on understanding the organizational 

structure, its dynamics, as well as the factors that influence its effective functioning. 

 

 

1  TRANSACTIONAL ANALYSIS IN HISTORICAL CONTEXT  

 

Transactional analysis (TA) is psychodynamic approach to modern psychotherapy. It represents 

a rather new psychotherapeutic trend, which originated in the 1950s. The founder of TA is Eric 

Berne, a Californian professor, psychiatrist and author of key books on TA (Games People Play, 

What do you say after you say hello?, The Structure and Dynamics of Organizations and 

Groups) and group psychotherapy. The basic principles of TA, being an eclectic and integrated 

method, which creatively combines the psychoanalytical and individual psychological 

concepts, are reflected in its definition introduced by the International Transactional Analysis 

Association (ITAA): “TA is a theory of personality and communication implying the systematic 

interaction process with the aim to support the development of and changes in human 

personality” (Corey, 2007). The thought models of TA are compatible with various 

psychological notions, which is also reflected in its historical context. In theory and in practice, 

it links the psychoanalytical and behavioral concepts with the methods of humanistic 

psychology (Schlegel, 2007). As stated by Ch. Lister-Ford (2006: 11), TA, being a synthesis of 

behavioral, cognitive, emotional and physical dimensions, “presents a dynamic and intelligent 

way of working, which leaves room for creativity and intuition.” 

 

When studying the chronology of the emergence and development of TA, we can notice E. 

Berne’s critical position on the Freudian concept of unconscious. Despite the fact that he was a 

trained psychoanalyst and largely influenced by S. Freud, he became his opponent in this 

respect. Consequently, E. Berne singled himself out of the mainstream orthodox psychoanalysis 

and gradually distanced from it. He drew attention to the complexity of psychoanalytic 

terminology, its vagueness and excessively technical terms, which resulted in time difficulties 

on the practical level (Kleinová, 2004). Nevertheless, he was convinced that there is no need to 

restructure human personality, and he took the view that it is necessary to search for a pragmatic 

and gradual solution of specific problems, i.e. to be target-bound (Čepická, 2003). In these 

contexts, it is necessary to emphasize that TA is not rejecting the psychoanalytical interpretation 

of personality but it conceptually builds on it, and it adds a social dimension to its deep approach 

to personality. E. Berne said that personality can be seen as a real and fairly harmonious system 

of the Ego States: Parent, Adult and Child. By constituting the structure of personality through 

the new formulation of societal acceptance, he translated the psychoanalytical notions to a wider 

audience. Thus, he initiated the interpretation of concepts of psychoanalysis into accessible 

language free from technical jargon. According to J. Dusay (Bulanda, 2017), we can 

characterize four phases in the development of TA: 

 

1. In the first phase (1955-1962) E. Berne identified the triad of the Ego States (Parent, 

Adult and Child), which provided the necessary perspective to explain the thinking, 
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feelings and behavior of an individual. He initiated the study of personality through 

observable criteria of the “here and now” phenomenon, which is transformed into 

the verbal and nonverbal communication patterns. 

2. The second phase (1962-1966) was focused on the development of functional 

analysis and the theory of games. Here, our attention is focused on communicative 

interaction, which occurs in the individual Ego States. In this period, TA became 

very popular and gained social traction, implying the cognitive approach where little 

attention is paid to emotions. 

3. The third phase (1966-1970) can be termed the “Life Scenario” formation stage. The 

concept of an internal plan that determines the direction of life of an individual is 

identified as the “theory of scenarios” where the emphasis is on emotionality 

stemming from the Child Ego State. This phase, which is key to initiating a real 

change, was interpreted through folk tales or Greek mythology. 

4. The fourth phase (1970 to present) is characterized by incorporating new 

technologies into the TA practice. The egogram system introduced by J. Dussay in 

1977 offers a realistic picture of the energy levels in the individual Ego States with 

a continuous application of the entire TA concept to several social areas outside 

social psychology. 

 

Currently, TA is an important representative of the psychological knowledge of an individual. 

It is applied in various areas of social sciences, in which it has exceeded the scope of the early 

theory of E. Berne, and over the past thirty years formalized into the form represented by three 

classical directions (Čepická, 2003): 

 

1. E. Berne's classical school (directly based on the works of E. Berne). 

2. J. Schiff’s “Cathexis School” (focus on disorders). 

3. Golding's “Redecision School” (focus on new decisions). 

 

In addition to the above schools, there is also a large number of variants, which have emerged 

based on practical requirements. Therefore, TA can also be implemented in the area of 

marketing and media communication and management (Polakevičová, 2015). The basic 

theoretical principles consisting of the structural analysis (theory of personality), functional 

analysis (communication model) and scenario analysis (concept of corporate philosophy) is 

practically reflected in the effective management of marketing communication activities or 

general communication - at the level of internal marketing communication (within the 

company) and external marketing communication (towards customer segments). 

 

2  STRUCTURAL ANALYSIS 

 

The so-called “theory of personality”, representing the three categories of the Ego States, serves 

as the theoretical background of TA. E. Berne formulated it based on the experience that each 

person is able to live and act according to the circumstances around (Schlegel, 2007). The 

structure of personality is formed by a repertoire of three parallel Ego States (Parent, Adult, 

Child), which are not “roles” but psychological reality. Their categorization is as follows: 

 

1. An Ego State, which reflects the Ego States of Parent personalities. 

2. An Ego State, which is independently attempting to objectively evaluate reality. 

3. An Ego State, which represents the remains of the ever-active “I” instilled in early 

childhood (Lister-Ford, 2006). 
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The study of the Parent (P), Adult (A) and Child (C) “triad” is termed a “structural analysis”, 

or “pluralitarian model of self”. It includes a structural diagram (Figure 1), a simple visual 

representation of the complex personality (it includes everything a human being feels, thinks, 

says or does). 

 

Figure 1 Structural diagram of personality 

 

 
 

Source: Berne, 2012. 

 

The above Ego States are broken down into three main and disparate components since they 

differ significantly from each other, and may or may not agree in terms of any given life issue. 

Each of the Ego States integrates with the surroundings, and not with itself, and can carry out 

transactions in the real communication process with each Ego State of another person. 

Parent Ego state (P) - is based on observations of models of our parents or other authorities 

expressed behavior, which is embedded in our memory during the first 4 - 6 years of life. These 

so called, internal records" represent a large set of rooted behaviours, norms, values, rules, 

warnings, as well as principles of how to live, assessment of what is good and what is bad, what 

is acceptable and what is not (Zacharovský & Žilinčík, 1992). The Parent Ego state can be 

differentiated into two parts: Critical Parent and Concerned Parent. Critical Parent is the part 

that sets limits, induces discipline, evaluates us and criticizes others, passes judgements... In 

this context it wields its authority - acquires a normative nature and, in practice, a moralizing 

attitude, which generally causes negative connotations. The Concerned Parent is inversely a 

source of protection. It gives permission, supports us and others, allows us to grow and develop, 

cherishes and protects (Berne, 2012). 

The Adult Ego state (A) – is the logically and rationally thinking part of our personality. Some 

authors compare it to a computer, because it collects, analyzes and evaluates information from 

the external as well as the internal world, considers options and makes decisions. While solving 

problems, it selects the best alternatives based on complete pragmatism, with a subsequent 

planning of steps throughout the decision-making process (Polakevičová, 2014). 

The Adult Ego state (C) – is represented by emotions and feelings that we absorb during contact 

with the outside world in early childhood, which are associated with specific external events. 

Generally, a Child's behaviour is impulsive, committed to direct stimuli, irrational, however, it 

is also a source of spontaneity, humour, fun and creativity (Berne, 2012). It can be differentiated 
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into two components: a Free Child and the Adapted Child. Free Child represents our nature that 

we have when we are born. During this time, we are natural, loving, carefree, adventurous and 

trusting. It is the source of our will, the „motor“ for our effort and creativity (Zacharovský, 

Žilinčík, 1992). Adapted Child displays the ways of behaviour (begging, promising, whining, 

huffing), that we have acquired later in order to keep favour or attention of parental figures or 

other authorities in the direct consequence of our environment (Harris,1997).  

The above mentioned mental states of Ego cannot be radicalised to strictly negative or positive 

concepts of personality. No set of symptoms, which is a part of this tripartite, is clearly good or 

bad, as Nagyová states (1999: 159): “it depends - as always - on the situation". All Ego states 

are legitimate, forming a consistent whole of the personality of the individual, and it is 

important that they be adequately activated in their polarity in a situational context. Balanced 

use of the individual components of personality in the interaction process has become the 

central paradigm. 

3  TRANSACTIONAL ANALYSIS IN ORGANIZATIONS AND INTERNAL 

MARKETING COMMUNICATION 

 

In his publication ,,The Structure and Dynamics of Organizations and Groups” (1963), E. Berne 

described the so-called public model of organizational structure, which differentiates the roles 

and positions necessary for the attainment of organizational goals, gives an identity to the 

groups and is one of the primary factors in determining the efficiency of organizations. Berne's 

concept identifies three basic public structures: simple, compound and complex. 

 

The simple structure (Figure 2) represents the minimum requirements for the existence of a 

group as a social gathering with outside borders separating the members from other people and 

inside borders separating the head from other members of the organization. The compound 

structure (Figure 2) represents a hierarchical structure. The complex structure (Figure 2) is used 

to define the functions. 

 

Figure 2 Simple, compound and complex structure 

 
 

Source: Berne, 2012. 

 

According to P. M. Senge et al. (2007: 44), "when we place people, howsoever different, into 

the same system, they gradually begin to render the same results", which means that the group 

will be likely to muster its forces (White, 2005). The very marketing environment prefers people 

(and their behavior) with a clearly updated dominant Ego State, which shows the importance 
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of being uncompromising in the selection of the communication system, which it intends to 

engage in. The importance of benefits is a clear indicator of belonging to the conglomerated 

score of corporate culture. When considering the structure of organizations, we can focus on its 

evolutionary process and align it with the Ego States (Hay, 1995): 

 

The early stages of organizational development are typical for enthusiasm and creativity. People 

are full of vigor, energy and creative ideas, and their behavior is predominantly steered by the 

Child Ego Status. Most interactions in this period have the “Free Child - Single Child” format. 

After a certain period of time problems appear because no one in the organization deals with 

routine matters, the activities are duplicated, causing unnecessary trouble, and communication 

is becoming precarious because the number of persons is increasing. At this stage the company 

has no procedures to address the above issues and is employing new people with the aim of a 

more efficient running of the businesses. These new people typically use controlling tools. They 

introduce procedures, rules and standards. Often it is the accountants, economists or mid-level 

marketing managers. Subsequently, the company management has a tendency to focus on the 

Critical (controlling) Parent – Adapted Child interaction, and Caring Parent – Adapted Child 

interaction (possibly) in the strong paternalist organizations. These “controllers” are becoming 

so effective that they choke all creativity and enthusiasm in the “creators” – a characteristic 

feature of the early stages of the company. All innovative approaches come to an end, the 

financial turnover is growing and people try to focus on circumventing the established system. 

The communication process is based on the Critical Parent – Free (rebelling) Child interaction. 

 

The organization goes through a crisis and a new group of people appears – the collaborators – 

whose role is to ensure the cooperation between the “controllers” and “creators”. This new work 

team typically does not rely on the Parent experience nor on the Child's emotions. Its aim is to 

help the managers recognize the emotional needs of the employees, who in turn happily receive 

the wisdom and experience of the managers. The collaborators come with training programs, 

assessment schemes and more stringent recruitment procedures... If they succeed at this stage, 

the organization is experiencing an upswing because its efficiency increases. In this situation, 

the management needs to make use of the Adult – Adult interaction. However, in actuality, the 

modern internal communication process in a company is embodied by the symbiosis of three 

"persons" (mental Ego States): the employees operate from the position of a Child, the managers 

from the position of a Parent, and the Adult position is represented by the Human Resources 

Department. An equivalent situation may occur in real life when the HR Department becomes 

a Critical (controlling) Parent setting the rules, and managers and employees switch into the 

Adapted Child state. 

 

According to C. Schein (Hay, 1995), corporate culture reflects the behavior, rules of the 

workgroups, values of the organization, the philosophy representing the basic approaches of 

corporate management to the environment and own governance methods, the set of rules and 

how they are presented and divulged. L. Dagostini (Steinert & Van Poelje, 1996) believes the 

essence of an organization can be found on the deeper plane of structural analysis, which is 

presented in the so-called two-stage model of the Ego States (Figure 3). The actions of the 

company are an expression of the rules (P2), strategies (A2) and enthusiasm (C2) on this plane 

of the basic assumptions. Therefore, if we want to understand the true essence of the company, 

and thus the true essence of the organization, we need to examine the structural model of the 

second-level Ego States. If we only focused on the Parent Ego State, we would find ideology, 

symbols and language in P3, statements about reality in A3, which were considered to be true 

in the past, and myths in C3, i.e. how C3 understood the parental characters representing 
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authority in the organization in the past. The analysis of P3 implies the basic assumptions, i.e. 

the values taken as obvious, which turn into beliefs and ideas expressed automatically as 

unconscious habits. The use of TA to understand the corporate culture lies in the fact that we 

can look behind the abstract elements and see observable behavior. The main condition, 

however, is the existence of the organizational scenario and its forced repetition. 

 

Figure 3 Structural diagram of the second level 

 
(Source: Hennig & Pelz, 2008) 

 

E. Berne never mentioned the organizational scenarios, but based on his premise that a scenario 

is a continuous program created in the early childhood under the influence of a parent or other 

authority that regulates the conduct of individuals in the most important aspects of life, we 

concur with D. Jongeward (1976: 77) that “similarly to individuals, even organizations have 

their scenarios because the development of many organizations reminds us of human 

development". It seems they are destined to succeed in some organizations – as is the case with 

people. And it seems they are destined to fail in other organizations – just like people. Since the 

scenarios are transgenerational and transmitted from generation to generation, they are the 

means for the transfer of traditions, knowledge, beliefs, attitudes and aspirations. They are 

enforcing; they require adaptation and compliance at the expense of freedom of choice so that 

the preferred culture is preserved and passed on to the next generation (Lister-Ford, 2006). In 

light of the above, R. Krausz (1993) believes that the organizations get into the scenarios 

through their ideologies, which they adopted and which they are governed by, which points to 

the identification of the scenario analysis in the company. In her publication Organisational 

Scripts, she identifies four areas relevant in the functioning of an organization. Each of them is 

associated with a different ideology in relation to the world of business and how it works. These 

four conspired ideologies also imply a more detailed categorization, and are a foundation for 

the analysis of scenarios in the organization: 

 

Ideology of work – each organization has its own interpretation of work. It is used to decide 

how, why, for what purpose and when work is expected from the people. 

 

 Work is result-based – performance, quality, respect for the needs of the customer, 

teamwork, partnership, openness and learning is preferred. Work is a means to success 

of an individual and organization. 
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 Work is performance-based – quantity exceeds quality and competence in the 

organization is centralized under authoritarian management. Work is carried out in order 

to satisfy the needs of the managers. 

 Work focuses on the “existence” – the emphasis is on soliciting consent from the 

colleagues, subordinates and superiors. The management of the organization is lax, the 

priorities are unclear, its entire operation is chaotic, mistakes happen ever so often, and 

problems are solved only partially. Work is a way to provide interaction, which is to the 

detriment of personal interests and interests of the organization. 

 Work focuses on failure – based on the dominance of the need for isolation, work 

becomes a means to prove the worthlessness of life and relationships. Work makes no 

sense and leads to the demise of the organization through wrong decisions, destructive 

acts, high risks and use of unlawful practices. 

 

Ideology of time – time is a resource that can be used in favor or against a company. If time is 

not seen as a valuable resource, the results and effectiveness of the organization are poor and 

inefficient. 

 Time is a valuable resource – it is used for marketing and personal goals since it 

promotes constructive structuring of time. People respect their time and the set deadlines 

are met. Accuracy is an organizational value, it is applied inside and outside the 

company, thereby increasing the credibility and effectiveness of the organization. 

 Time is a resource to maintain power – the personal interests of an individual become a 

priority, manipulation becomes a reality and the interaction process results in pressure 

to attain own goals. The resulting critical situations and problems create an atmosphere 

of pressure, lack of confidence and uncertainty among the individual members of the 

organization. Time is used for “gaming”. 

 Time is not an important resource – it is only used to wait out the working time without 

a clear goal. Routine work means that a person is busy performing an activity and it 

does not mean that the person is efficient. 

 Time is no resource at all – it is wasted on pointless activities that have nothing to do 

with reality. Hours and days go by without effective results, and people in the 

organization oscillate between passivity and agitation. 

 

Ideology of people – it greatly affects interpersonal relationships, business policy, prevailing 

styles of management, effective employee engagement, interaction between the various 

hierarchical levels of the company, career planning, recruitment and selection of workers and 

the climate in the organization. 

 Getting along with people – focus on cooperation, partnership, respect for others as 

human beings in the spirit of humanistic psychology. Through their activities, people 

take part in the results of the organization, have the ability to change and move forward 

professionally, accept the challenges, are aware of internal and external realities, and 

work here and now. The atmosphere at the workplace is “healthy”, full of confidence, 

creativity and interest in addressing the issues raised, which helps to identify the 

collaborators with the organization as a whole. 

 Getting rid of people – means to agitate for the exploitation of people, manipulation of 

relationships, loyalty and personal involvement. The organization and its members are 

understood as a mechanism through which personal goals are achieved. This creates a 

“win-lose” competition between the individual departments, teams and individuals 

regardless of its adverse effects on the overall results of the organization. 



VŠPP Entrepreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

99 

 Getting away from people – has to do with the feelings of inferiority, lack of power, 

limited self-realization and the ability to solve problems. It also has to do with 

underestimating the strengths of an individual and conformity with the expectations of 

others. 

 Lead people nowhere – this is characterized by sterile behavior, passivity and apathy in 

handing over the knowledge and experiences to the people. There are no attempts to 

build on the results of the organization. 

 

Ideology of money – decides how business is conducted in the organization, what financial and 

economic policies are used, how the employees are paid, and what the relations with the banks 

or clients are. The ideology of money therefore affects the strategic position of the organization 

on the segmented market regarding its investment in technology, equipment, training and 

development of human resources. 

 Money is a means to achieve the goal – although organizations must make a profit to 

survive, making money is seen as a natural consequence of their performance, quality, 

confidence and a positive image both inside and outside. The employees take trainings, 

equipment in the organization is upgraded, technology is up to date, market 

opportunities are analyzed, the organization is flexible and it is steered by ethical 

business and marketing practices. 

 Money is purposeless – the main goal of the organization is to make a profit, and to 

achieve this goal, practices such as low wages, poor quality of products and services, 

little respect for customers, unethical business and marketing practices, and 

questionable agreements, are used. Such organizations also exhibit periodic crises and 

employees with low professional quality. 

 Money is sometimes seen as a means to achieve the goal, but it is also seen as 

purposeless – in this case the attitude to money is unclear since there is an absence of a 

clearly defined goal and the system of economic and financial planning, which results 

in the organization losing much money in the wrong moment. 

 Money is neither a means nor is it purposeless – the importance of money is devalued 

and the functioning of the organization is chaotic, self-destructing and incoherent. 

People behave erratically and threaten the existence of the organization. 

According to R. Krausz (1993), the scenario of an organization is promoted through the 

instructions, which are contained in the company’s ideology. These instructions can be used 

knowingly or unknowingly, and their transfer can happen through verbal or non-verbal 

communication. Just as people use intuition in choosing an organization that best corresponds 

to their life scenario, even the organizations have their institutionalized mechanisms for the 

selection of people that could be most useful in consolidating their organizational scenarios.  

The power structure is one of the main factors involved in the formation and 

strengthening of the scenario. It is based on the Authority – Child relationship. The people with 

the highest power status, i.e. the founders of the company, its executives and general directors, 

with the support of L1 management, are the “guardians” of the scenario and the respective 

ideologies of the organization. In the organizations, the employees face similar hierarchical 

structures that daily model and control the appropriate behaviors. These people behave as 

parental figures towards their inferiors – they behave as patterns that need to be followed, and 

they represent a constitutive source of instructions to strengthen the position of ideology. This 

process guarantees the preservation of the preferred ideology and it can be observed in the 

socialization of new employees. 
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CONCLUSIONS  

 

Organizational Transactional Analysis (OTA) contributes to the development of 

communication among employees, thereby helping the organization to focus to a greater extent 

and achieve better results. Its aim is to enable implementing effective internal marketing 

communication at all levels of the organization. It can be classified as an effective tool that 

contributes to improving processes and relationships within an organization. In the introduction, 

the paper defines and explains the specificity of the approach by means of the organizational 

transactional analysis (OTA). Subsequently, it introduces the concept of structural analysis and 

scenario analysis, which is applied to the environment of the organizational structure of the 

company. OTA, implementing the communication theory, allows to find out how to 

communicate correctly and prevent conflict situations. It helps to understand how to 

communicate through functional communication models in the working environment.  It 

contributes to the comprehension of the management of interpersonal and group dynamics and 

contributes to understanding of the processes of change in the organization. 
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