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EDITORIAL 

 

 
Dear readers, 

 

You are given the issue of 2016 professional-scientific journal of the University of 

Entrepreneurship and Law plc, titled "Entrepreneurship Studies." 

 

The issue of the journal is dedicated – as usual – to activities of our students and their tutors 

and professors in enterpreneurship, economics, finance, pedagogy and other relevant topics. 

The first paper deals with logistics of huge industrial company. The second paper presents 

very interesting Start-up Technology Company in the Moravian-Silesian Region in the Czech 

Republic. The third paper is about Total Productive Maintenance and calculation of its 

important indicator - Overall Equipment Effectiveness. Corporate social responsibility as a 

factor of competitive advantage in tourism is discussed in the fourth paper. The fifth paper 

explains barriers and education facilitators of entrepreneurship through the eyes of elementsry 

school teachers. The biggest social and moral problems of contemporary health services 

systems are described in the final paper of the journal. 

 

 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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ENTERPRENEURSHIP 

 

 

LOGISTICS IN HEAVY INDUSTRY 
 

Iva FEGLEROVÁ
1
 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Ivo FORMÁNEK
2
 

University of Entrepreneurship and Law 

 

 

ABSTRACT 
 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (also AMO) is the largest steelmaker in the Czech Republic and 

part of the world’s largest steel and mining group ArcelorMittal. Production activities of the 

AMO are focusing mainly on production and processing of hot metal and steel and rolled 

products production. The largest share of rolled products is represented by long and flat 

rolled products. Due to a broad portfolio of products and services the AMO has to apply very 

complex and complicated logistics management. Some parts of this are explained in the post. 

 

 

KEY WORDS 

 

Logistics, sales, distribution, heavy industry, ArcellorMittal Ostrava, a.s., SAP R/3. 

 

 

ÚVOD 

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen společnost AMO nebo jen AMO) patří do 

největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Jediným akcionářem společnosti 

AMO je ArcelorMittal Holdings A.G. Roční kapacita výroby AMO je 3 miliony tun oceli. 

Kromě tuzemského trhu prodává AMO své výrobky do více než 40 zemí světa. V současnosti 

mají AMO a její dceřiné společnosti v přes 7 500 zaměstnanců. Jediným akcionářem AMO je 

ArcelorMittal Holdings A.G. 

 

V oblasti válcovaných dlouhých výrobků představuje výrobní sortiment AMO především: 

 tyčová ocel a nosníky: pro ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry elektrických 

rozvodů, různé výrobky strojírenství, výkovky, zábradlí, díly pro schodiště, stojany 

atd. 

                                                 
1
 Correspondence address: Iva Feglerová; +420 595 685 026; iva.feglerova@arcelormittal.com; 

ArcelorMittal Ostrava, Vratimovská 689, 707 02 Ostrava, Czech Republic; http://ostrava.arcelormittal.com 
2
 Correspondence address: Ivo Formánek, assoc. prof., Ph.D.; +420 595 228 149; ivo.formanek@vspp.cz; 

University of Entrepreneurship and Law, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; 

www.vspp.cz 
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 speciální profily: kolejnice pro lehké jeřábové a důlní tratě; profily pro závěsné dráhy, 

pro výrobu elektromagnetických brzd a pro výrobu vysokozdvižných vozíků, 

 betonářská ocel: pro výrobu armovacích sítí a armatur pro výztuže do betonu, 

 drát válcovaný: pro výrobu taženého drátu, výrobu armovacích sítí; po tažení za 

studena: plotové dílce, pletivo, nákupní vozíky, hřebíky, spojovací součásti a vázací 

dráty. 

 

V oblasti válcovaných plochých výrobků představuje výrobní sortiment AMO především: 

 pásy a plechy: pro tzv. žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), 

 pásy a plechy: pro výrobu svařovaných trubek pro rozvody vody, plynu a ropy – tzv. 

produktovodů, 

 pásy a plechy: pro výrobu svodidel, ocelových konstrukcí a výpalků tenkostěnných 

profilů. 

 

Vzhledem k šíři svého výrobního sortimentu je společnost AMO nucena řídit poměrně složité 

logistické operace. Optimalizací některých těchto operací se zabývaly práce (Feglerová, 2016) 

a (Feglerová, 2014). V následujícím textu si složitost některých těchto logistických operací 

stručně nastíníme. 

 

1  INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY LOGISTIKY V AMO 

 

Srdcem všech logistických operací ve společnosti AMO jsou její informační systémy. 

K řízení svých činností a procesů využívá AMO především informační a řídicí systém SAP, 

který je zaměřen na integraci a automatizaci činností a procesů spojených s výrobou, 

účetnictvím, distribucí, logistikou, správou majetku, prodejem a fakturací. 

 

Systém SAP v AMO pracuje se softwarovým produktem SAP R/3, který se „skládá“ z 

následujících modulů: 

 

 SAP Financial Accounting (FI) - finanční účetnictví 

 SAP Controlling (CO) - controlling 

 SAP Industry Specific Solution (IS) - specifická řešení různých odvětví, 

 SAP Business Workflow (WF) - řízení oběhu dokumentů, 

 SAP Human Capital Management (HCM) - řízení lidských zdrojů, 

 SAP Asset Management (AM) - evidence majetku, 

 SAP Production Planning (PP) - plánování výroby, 

 SAP Project System (PS) - plánování dlouhodobých projektů, 

 SAP Plant Maintenance (PM) - údržba, 

 SAP Materials Management (MM) - skladové hospodářství a logistika,  

 SAP Quality Management (QM) - management kvality, 

 SAP Sales and Distribution (SD) - podpora prodeje a distribuce. 

 

S řízením prodeje nejvíce souvisí modul SAP SD. K řízení logistiky se využívají ale i služby 

a data jiných informačních systémů. Jsou to především: 

 

 WEB tendering – proprietární internetová aplikace, 

 MES systémy – závodové systémy (plánování, řízení výroby a skladová činnost), 
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 podnikový Intranet. 

 

Na podnikovém intranetu jsou k dispozici aplikace, které postupně nahrazují starší systémy, 

které nelze převést na moduly SAP. Jedná se například o aplikace: Operativní řízení, Výroba, 

Doprava, Přehled nakládky, Rolling schedule (plánovací plán), Informační systém výroby, 

Devizové kurzy, Admija (pro celní odbavení) atd. V dalším textu se budeme na některé výše 

uvedené informační systémy a jejich části odkazovat. 

 

2  PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY 

 

Naprostá většina činností v AMO probíhá podle dokumentovaných postupů, které zajišťují 

standardní úroveň plánovacích prací s minimální variabilitou. Výrobní proces je systematicky 

řízen oddělením Plánování výroby. 

 

Oddělení Plánování výroby se sestává ze tří pracovních skupin: koordinace a kapacitní 

plánování, jež zajišťuje koordinaci plánů výrob jednotlivých závodů a přípravu kapacitních 

plánů včetně bilancí, plánování výroby dlouhých a plochých výrobků, jež zajišťuje zpracování 

operativních, měsíčních a týdenních rozpisů jednotlivých válcovacích tratí včetně zajištění 

vstupního materiálu, plánování strojírenských výrobků, zajišťuje zpracování operativních 

rozpisů svodidel, profilovacích linek a DOV včetně objednávání vstupního materiálu. 

 

Spolupráce oddělení Plánování výroby s jednotlivými závody a odděleními AMO je 

zajišťována formou měsíčních a týdenních koordinačních porad. Porad se účastní především 

zástupci výrobních úseků dlouhých a plochých výrobků a zástupci oddělení Plánování 

výroby. 

 

2.1  Kapacitní plánování a plánování zakázek na válcovacích tratích 

 

Kapacitní plánování vychází z ročního obchodního plánu. Na základě skutečné situace se 

tento plán rozpracovává do měsíčních a týdenních plánů. Kapacitní plány musí respektovat 

nejen prodej hutních výrobků, ale také plánované opravy vybraných výrobních zařízení. 

 

Plánování zakázek na válcovacích tratích vychází z kapacitních plánů a z aktuální situace. 

Východiskem pro zpracování detailního plánu výroby po zakázkách je suma zakázek 

nahraných v systému SAP pro dlouhé a ploché výrobky, které jsou pro dané období 

seskupeny v pořadí odpovídajícímu válcovacímu plánu a dostupnosti výrobních kapacit 

jednotlivých tratí. 

 

2.2  Nahrávání zakázek 

 

Zavedení zakázek do SAP SD zajišťují zaměstnanci referátu Order management, kteří jsou 

zároveň zodpovědní za jejich realizaci. Realizace mimo jiné obnáší i spolupráci s oddělením 

Plánování výroby, Financování, Technicko-zákaznický servis a referátem Logistiky. 

 

2.3  Referát Logistiky 

 

Referát Logistiky zajišťuje služby v oblasti externí železniční, kamionové a námořní přepravy 

pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro externí 

podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. Referát Logistiky se člení na pracoviště 
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plánování kamionové přepravy, fakturace, avizace a celních služeb, centrální (železniční) 

expedice, silniční expedice a námořní expedice. Pracoviště plánování kamionové přepravy a 

pracoviště silniční expedice zajišťují optimální podmínky pro expedici zboží silničními 

dopravními prostředky (dále jen kamiony) ze společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen 

AMO). 

 

Cílem je co nejlepší uspokojení požadavků kupujících i AMO při odvozu zboží kamiony s 

optimálním využitím kapacitních možností expedičních míst a minimalizací zásob 

rozpracovanosti. 

 

Činnost plánování nakládky kamionové přepravy provádí koordinátoři přepravy. K provádění 

této služby využívají části informačního systému SAP pro expedici (dále jen SAP Dispatch). 

 

Obrázek 1 Stručné schéma procesu logistiky 

 

 
 

(Zdroj: Feglerová, 2016) 
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3  PLÁNOVÁNÍ KAMIONOVÝCH PŘEPRAV 

 

Zboží, jakmile projde deklarovanou výstupní kontrolou jakosti, to znamená, že je podle 

požadavků prodejní objednávky, je alokováno jako zboží na sklad hotové výroby (dále také 

jen SHV). V systému SAP Dispatch se zboží, jenž projde výstupní kontrolou jakosti, zobrazí 

jako volná zásoba. V případě, že zboží neprojde výstupní kontrolou jakosti, není převedeno 

do skladu SHV a je dále hodnoceno podle kvalitativních ukazatelů. Systém SAP Dispatch je 

nakonfigurován tak, že vyloučí z možné expedice všechny zakázky, které jsou sistovány s 

příznakem „neexpedovat“, zakázky, jež nemají kompletní dokumentaci, uzavřené zakázky, 

zakázky s překročenými hodnotami tolerancí, zakázky s nedostatečným kreditním limitem 

zákazníka a zakázky zákazníka, jež byly zablokovány kreditní komisí.  

 

Na jeden kamion se plánuje minimální množství 22 t a maximální množství 25 t a to s 

ohledem na konečnou destinaci určení a maximální povolené množství. Dodávka (množství 

materiálu určeného pro jeden kamion) může obsahovat i více položek. Minimálně 1 položku, 

maximálně 10 položek. Skupina dodávek se vytváří v případě, že se na jeden kamion plánuje 

nakládka více dodávek spojených do jedné skupiny. Důvodem může být požadavek 

zákazníka, kompletace materiálu a/nebo vytížení kamionu.  

 

Plánovat dodávky a skupiny dodávek je možné jak z jednoho nakládacího střediska jednotlivé 

tratě, tak je možné v některých případech plánovat i tzv. kombinace. To znamená, že se 

dodávky a skupiny dodávek plánují z více nakládacích středisek několika tratí. 

 

Ukazatelem plánování je ukazatel úplného splnění zakázky (dále jen OTIF). Prioritně se 

plánují nejstarší zakázky ze skladu. V některých případech, na základě požadavků zákazníků, 

se plánují i různé druhy materiálů na jeden kamion.  

 

Prostřednictvím internetové aplikace jsou jednotlivým přepravcům nabízeny přepravy a to v 

souladu s výsledky výběrového řízení pro příslušný kalendářní rok. Systém automaticky 

zasílá nabídku přepravy nejlevnějšímu přepravci, který je „naceněn“ na požadovanou 

destinaci. V případě odmítnutí přepravy nejlevnějším přepravcem, systém automaticky nabízí 

přepravu dalším přepravcům v pořadí, „naceněným“ na danou destinaci, až do doby jejího 

potvrzení. 

 

Nalogování do systému probíhá na přihlašovací obrazovce dle zaslaných přihlašovacích 

údajů. Po nalogování se objeví obrazovka, kde jsou v levém sloupci uvedeny následující 

informace: 

 

a) Nabídnuté přepravy – po „rozkliknutí“ čísla přepravy se objeví detail. Při potvrzení je 

nutné zadat informace týkající se řidiče/kamionu (tyto údaje jsou kontrolovány při tisku 

dokumentů pro povolení vstupu, proto je velmi důležitá jejich správnost – při nesouladu 

informací mezi zadanými a skutečnými daty řidiče/kamionu není auto vpuštěno do 

areálu). Zároveň je nutné potvrdit „časové okno“ – čas příjezdu kamionu. Takto 

vyplněnou „přepravu“ je nutné potvrdit. V případě, že chce přepravce přepravu 

odmítnout, použije tlačítko „odmítnout“. V případě odmítnutí přepravy již není možnost 

přepravu nikdy zpětně potvrdit.  

 

b) Již potvrzené přepravy – slouží pro přehled potvrzených přeprav. V této části je možné 

měnit data týkající se dané přepravy (např. při špatném prvotním vyplnění údajů o řidiči 
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nebo kamionu). Lze rovněž provést změnu již potvrzeného časového okna, nebo je možné 

tuto přepravu dodatečně odmítnout. Číslo expedičního příkazu (přepravy) je nutné předat 

řidiči. 

 

O každé nabídnuté přepravě, která je zaslána na internetovou aplikaci, jsou přepravci 

informováni e-mailovou zprávou. Na potvrzení přepravy mají přepravci 45 min. V případě, že 

přeprava není do 45 min potvrzená, je automaticky brána jako odmítnutá. Čas začíná být 

odpočítáván každý pracovní den od 07:45 h do 15:30 h. Nabídky odeslané na internetovou 

aplikaci po 15:30 h jsou automaticky odpočítávány od 07:45 h následujícího dne. 

 

O každé potvrzené přepravě je přepravci zaslána další e-mailová zpráva pro omezení zneužití 

systému. 

 

Veškeré přihlašovací údaje jsou zachovány v přísné tajnosti, aby nedošlo ke zneužití systému. 

Celá komunikace je šifrovaná pomocí certifikátu, pro zajištění vysokého zabezpečení celé 

aplikace. 

 

 

4  POPIS LOGISTICKÝCH STANOVIŠŤ SJV 

 

Na obrázku 2 je mapa areálu společnosti AMO současně s rozmístěním některých 

logistických stanovišť pro kamionovou přepravu. Z obrázku 2 je rovněž zřejmá poloha 

Středojemné válcovny (dále jen SJV), na kterou se v dalším výkladu zaměříme. Příklady časů, 

které kamiony v případě nakládky na SJV potřebují na projetí některých stanovišť, jsou 

uvedeny na obrázku 3. 

 

Pro logistickou obsluhu SJV se používají především následující stanoviště: 

 

 Stanoviště 1: pracoviště Silniční expedice 

 Stanoviště 2: Hlavní brána, resp. Jižní brána 

 Stanoviště 3: Váha (vážení prázdného kamionu) 

 Stanoviště 4: hala SJV (tisk ložného listu, taky jen LL)  

 Stanoviště 5: Váha (vážení naloženého kamionu) 

 Stanoviště 6: Hlavní brána, resp. Jižní brána 

 

4.1  Pracoviště Silniční expedice 

 

Zaměstnanci pracoviště Silniční expedice kompletují průvodní dokumentaci k jednotlivým 

zásilkám. Vystavují a kompletují přepravní dokumenty, provádějí samostatně zjednodušená 

celní řízení, avizaci zásilek zákazníkům a ostatní úkony spojené s bezproblémovým 

odbavením kamionových zásilek. 

 

4.2  Strážené vrátnice (brány) 

 

Po obvodu areálu AMO je celkem 5 vrátnic. Jsou to: 

 

 vrátnice HZS 

 vrátnice Zářičí 
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 vrátnice Vratimov 

 vrátnice Hlavní brána 

 vrátnice Jižní brána 

 

Dopravní společnosti, které zajišťují expedici výrobků z AMO, využívají pro vstup a výstup 

do/z areálu AMO pouze vrátnici Hlavní brána a vrátnici Jižní brána. Otevírací doba těchto 

vrátnic je na obrázku 4. 

 

Obrázek 2 Mapa areálu AMO 

 

 
 

(Zdroj: Feglerová, 2016) 

 

4.3  Pracoviště Silniční expedice 

 

Zaměstnanci pracoviště Silniční expedice kompletují průvodní dokumentaci k jednotlivým 

zásilkám. Vystavují a kompletují přepravní dokumenty, provádějí samostatně zjednodušená 

celní řízení, avizaci zásilek zákazníkům a ostatní úkony spojené s bezproblémovým 

odbavením kamionových zásilek. 

 

4.4  Strážené vrátnice (brány) 

 

Po obvodu areálu AMO je celkem 5 vrátnic. Jsou to: 

 

 vrátnice HZS 
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 vrátnice Zářičí 

 vrátnice Vratimov 

 vrátnice Hlavní brána 

 vrátnice Jižní brána 

 

Dopravní společnosti, které zajišťují expedici výrobků z AMO, využívají pro vstup/výstup 

do/z areálu AMO pouze vrátnici Hlavní brána a vrátnici Jižní brána. Otevírací doba těchto 

vrátnic je na obrázku 4. 

 

Obrázek 3 Popis logistického řetězce - stanoviště 

 

 
 

(Zdroj: Feglerová, 2016) 

 

4.4.1 Kapacita průjezdu brán 

 

Kapacita průjezdu přes bránu byla stanovena na základě průzkumu, kdy bylo prováděno 

měření času odbavování nákladních vozidel. Pokud má vozidlo v pořádku doklady o možném 

vstupu do areálu (vyřizuje se v prostoru pracovišti Silniční expedice) sestává se činnost 

vrátného z: 

 

 vizuální kontroly těchto dokladů, 

 kontroly SPZ vozidla, 

 pohledové kontroly celého vozidla, celé vozidlo se obejde. 

 

 

V případě, že vozidlo nemá doklady v pořádku, dochází k prodlužování času jejich odbavení, 

protože vozidlo se musí otočit a vrací se zpět na pracoviště Silniční expedice. Tyto časy 

nebyly měřeny, protože se jedná o výjimečnou situaci. Pro posouzení kapacity brány se 

předpokládá, že doklady pro vstup jsou v pořádku. V tomto případě se časy pohybovaly od 1 



 

13 

do 2 min. Průměrný čas je 1,5 min. Při jednopruhovém průjezdu vozidel pro kapacitu brány 

tedy platí: 

 

Kapacita brány = 60/1,5 = 40 vozidel 

 

Obrázek 4 Otevírací doba jednotlivých strážnic společnosti AMO 

 

 
 

(Zdroj: Feglerová, 2016) 

 

4.5  Silniční váhy 

 

V areálu AMO se nachází celkem 4 váhy. Jsou to: 

 

 2 váhy na Hlavní bráně 

 1 váha na SJV 

 1 váha na Hutní maloprodejně  

 

Pracovní doby vah jsou: 

 

 váha na Hlavní bráně I: 06:00 h – 14:00 h 

 váha na Hlavní bráně II: 06:00 h – 18:00 h 

 váha na SJV: nonstop 

 váha na Hutní maloprodejně: 06:00 h – 22:00 h  

 

4.5.1  Kapacita vážení na stávajících silničních váhách 

 

Rovněž kapacita vážení byla stanovena pozorováním s měřením. Činnost vážení obsahuje: 
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 příjezd vozidla s pomalým „dobržděním“ na vážním mostě, 

 výstup řidiče z vozidla a příchod k vážnímu domku, 

 předání dokladů obsluze váhy, 

 kontrola dokladů, 

 předání dokladů zpět řidiči, 

 nástup řidiče do auta a odjezd. 

 

Vše záleží na kázni řidiče - hlavně v případě vah na Hlavní bráně. Pokud dostane řidič na 

povolování vstupu příkaz, že má absolvovat měření na váze č. 1 (jsou na ní radiační panely) a 

najede na váhu č. 2, tak nastane kolaps, protože musí absolvovat jízdu dokola a vměstnání se 

na první místo u váhy č. 1. Čas pro tento mimořádný případ nebyl zjišťován. Při měření 

standardních případů se časy pohybovaly od 2 do 3 min. Průměrný čas je 2,5 min. Pro 1 váhu 

je výpočet kapacity následující: 

 

Kapacita váhy = 60/2,5 = 24 vozidel/h 

 

Z pozorování provozu vah za Hlavní branou bylo rovněž zjištěno, že když byly v provozu obě 

váhy, je dopravní situace optimální. Nadměrná kumulace nákladních vozidel a tím pádem i 

nebezpečí ucpání křižovatek a dopravních cest za Hlavní bránou nastává v případě, kdy je v 

provozu pouze 1 váha. 

 

4.6  Expediční středisko SJV 

 

Zaměstnanci pracoviště expedice SJV dávají pokyny pro ložení materiálu na kamiony podle 

jednotlivých druhů a typů ze systému SAP SD. Z tohoto důvodu jsou přes vysílačky trvale ve 

spojení s předákem expedice a zaměstnanci výstupní kontroly jakosti. V souladu s požadavky 

norem ISO zodpovídají za identifikaci tavby, jakosti, rozměrů a za správně vystavenou 

dokumentaci v ložném listě. Umístění SJV je zřejmé z obrázku 1. 

 

4.6.1  Sklad SJV 

 

Sklad SJV je ve výrobní hale s celkovou plochou skladových míst cca 20 000 m
2
. Sklad 

materiálu je přímo napojen na výrobní část haly. Tento prostor je rozdělen do 3 základních 

částí - hala A, hala B a hala C. Hala A a C slouží pro příjem materiálu na sklad a jeho 

skladování do doby expedice. Hala B je pouze výrobní část haly. Nerealizuje se zde žádná 

expedice. Organizace vlastního skladu SJV je pak zřejmá z obrázku 6. 

 

4.6.2  Výjezdy ze skladu a vjezdy do skladu SJV 

 

SJV je vybavena vjezdovými a výjezdovými bránami na sklad. Jejich organizace a označení 

je zřejmé opět z obrázku 6. Z obrázku 6 je zřejmé, že některé brány jsou jen pro vjezd nebo 

výjezd, některé jsou pro vjezd i výjezd. Jak vypadá brána 3 a brána 18 ve skutečnosti, je pak 

zřejmé z obrázku 7. 

 

4.6.3 Kapacita a rozpracovanost skladu SJV 

 

Sklad SJV funguje na bázi tzv. provozního naskladňování. To znamená, že pro zboží nejsou 

určeny přesné pozice, ale pověřený pracovník provozu SJV samostatně podle okamžitých 
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místních podmínek rozhodne, kam se materiál uloží. Veškeré informace včetně informace o 

uložení materiálu se prostřednictvím čtečky zašle do závodového systému (dále jen SDO). Od 

té doby je celý proces naskladňování a vyskladňování plně elektronicky evidován. Vzhledem 

k trvalé vysoké rozpracovanosti skladu SJV nelze uplatňovat přísný skladový řád. Navíc se 

jedná o výrobní halu a ne o klasický sklad zboží. 

 

Obrázek 6 Organizace skladu SJV 

 

 
 

(Zdroj: Feglerová, 2016) 
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4.6.4 Kapacita a rozpracovanost skladu SJV 

 

Sklad SJV funguje na bázi tzv. provozního naskladňování. To znamená, že pro zboží nejsou 

určeny přesné pozice, ale pověřený pracovník provozu SJV samostatně podle okamžitých 

místních podmínek rozhodne, kam se materiál uloží. Veškeré informace včetně informace o 

uložení materiálu se prostřednictvím čtečky zašle do závodového systému (dále jen SDO). Od 

té doby je celý proces naskladňování a vyskladňování plně elektronicky evidován. Vzhledem 

k trvalé vysoké rozpracovanosti skladu SJV nelze uplatňovat přísný skladový řád. Navíc se 

jedná o výrobní halu a ne o klasický sklad zboží. 

 

Obrázek 7 Vjezd č. 3 a vjezd č. 18 do haly SJV 

 

 
 

(Zdroj: Feglerová, 2016) 

 

Optimální rozpracovanost skladu SJV je cca 10 000 t materiálu. Běžná rozpracovanost skladu 

se pohybuje v rozmezí 15 000 t až 18 000 t materiálu. Rozpracovanost nad 15 000 t způsobuje 

částečnou nedostupnost materiálu potřebného k expedici, dochází k překládání materiálu, 

prodlužují se časy nakládky a zvyšuje se průměrná doba obrátky zásob. Zásadně se zhoršuje 

mobilita ve skladě. Maximální kapacita skladu je 24 000 t. 

 

V roce 2015 činil průměrný stav skladu, materiálu pro expedici kamiony 78 % (z tohoto 

množství bylo bez kombinací 61 %). Průměrný stav skladu, materiálu pro expedici vagony ve 

stejném roce činil 22 %. 
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Jen pro názornost uvádíme stručný přehled složení výrobního programu SJV v roce 2015: 

 tyče kruhové  7,01 % 

 tyče pro výztuž do betonu  25,28 % 

 tyče ploché  29,40 % 

 tyče průřezu rovnoramenného L  24,32 % 

 tyče průřezu Ua UE  10,78 % 

 AMTB  3,17 %  

 leaf springs 0,04 % 

 

Podíl výroby ploché tyčové oceli představoval tedy cca 29 % z celkového množství materiálu 

vyrobeného na SJV. 

 

4.6.5  Kapacita nakládky kamionů 

 

Kapacita nakládky kamionů u některých vjezdů SJV je přibližně následující: 

 Vjezd č. 3  200 – 250 t/den, 

 Vjezd č. 5  200 – 250 t/den, 

 Vjezd č. 8  500 t/den, 

 Vjezd č. 18  500 t/den. 

 

4.6.6  Příjem materiálu na sklad SJV 

 

Na skladu SJV jsou všechny vyrobené svazky uložené se štítky. Každý jednotlivý svazek má 

pod čárovými kódy zaznamenanou unikátní identifikaci včetně výrobních a materiálových 

parametrů. Z čárových kódů jednotlivých svazků lze zjistit jejich obsah i hmotnost. Příjem na 

sklad a následná expedice se pak provádí pomocí čteček čárových kódů z údajů 

zaznamenaných na štítku z výroby. 

 

4.6.7  Vybavení skladu SJV 

 

Pro přepravu a nakládání materiálu je sklad SJV vybaven jeřáby. Tyto jeřáby mají některá 

specifika a některá omezení. Jsou to jeřáby: 

 4 traverzové jeřáby: vhodné pro nakládku všech druhu materiálů a délek (pomoci 

vázacích prostředků – lan, řetězů), 

 4 magnetové jeřáby: nakládka omezena délkou materiálu do 12 m, delší rozměry nelze 

nakládat z bezpečnostních důvodů. 

 

Nakládka pomoci traverzových jeřábů (vázacími prostředky – lany, řetězy), oproti nakládce 

pomoci magnetových jeřábů vyžaduje přítomnost dalšího pracovníka při vlastní expedici. 

 

 

5  ZÁVĚR 

 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že logistika větších průmyslových podniků není vůbec 

jednoduchou záležitostí. Optimalizací některých složitějších logistických operací v AMO se 

zabývaly práce (Feglerová, 2014) a (Feglerová, 2016). Obě práce vycházely jednak 
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z vlastních zkušeností a znalostí, ale také ze systematického studia odpovídající literatury – 

např. (Cienciala, 2011), (Malidžák, 2007), (Pastor & Tuzar, 2007) atd.  

 

Zvážíme-li pouze na základě tohoto příspěvku a stručném výčtu některých skutečností, že ve 

společnosti AMO není jen jedna válcovací trať (v našem případě SJV), že v případě silniční 

dopravy je nutno příjezdy a odjezdy kamionů vhodným způsobem koordinovat, aby 

nedocházelo k dopravním zácpám, že kamiony přepravců se nesmí nakládáním dlouho 

zdržovat, že logistika v expedičních místech musí být organizována tak, aby byla plynulá a 

nezdržovala výrobu, že kromě kamionové přepravy existuje ještě i železniční přeprava, musí 

nám být zcela zřejmé, že se v žádném případě nejedná o jednoduchou logistickou úlohu. Jak 

k takovým úlohám přistupovat bude náplní dalšího příspěvku v některém z dalších čísel 

časopisu. 
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ABSTRACT 
 

LumiTRIX produces a new type of lighting equipment for videomapping and creates the 

videomapping projects. The company was founded by two friends in 2012. The company 

employs approximately 10 employees. An important moment in the history of the company 

was the participation in the international trade fair, which has contributed to the acquisition of 

a major foreign partner. They promote in the European and South American markets. 
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ÚVOD 
 

Případová studie byla vytvořena v rámci projektu Model regionálního ekosystému, jeho 

simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje byl zpracován v rámci programu 

„Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ (kód programu RRC /05/ 2014).  

 

Základem pro tvorbu dobrého příkladu byl rozhovor s Jakubem Kletenským. Jeho výroky 

jsou v textu citovány. 

 

 

1  PROJEKT LUMITRIXU 
 

Na úplném začátku projektu byli kamarádi Lukáš a Jakub. Znali se asi půl roku a rozhodli se 

věnovat videomappingu (videoprojekci na budovy). Lukáš dával od začátku projektu náboj. 

Pro svoji myšlenku dokázal nadchnout Jakuba. „My jsme věděli, že videomapping je nový 

obor, který se nějakým způsobem rozjíždí, ale chtěli jsme se do toho pustit jinak. Chtěli jsme 

přinést inovaci a zjistili jsme, že na to nemáme nástroje, takže jsme si je museli nejprve 

vyrobit.“ Hlavním specifikem jejich přístroje je možnost komplexního vzdáleného ovládání. 

„To, že je tam kamera, která dokáže snímat prostor, a my nemusíme zvát geodeta, který by 

budovu změřil, grafici pak udělají video, které pošlou zpátky do projektoru. Takže vidíme, jak 

se ten prostor chová, jaká je teplota apod. V podstatě je to naprosto autonomní přístroj, který 

                                                 
1
 Correspondence address: Lukáš, Durda; +420 595 228 135; lukas.durda@vspp.cz; University of 

Entrepreneurship and Law, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 



 

20 

se dá naprogramovat a spustí se, když potřebujete.  V tom spočívá naše hlavní inovace. 

Myslím, že jsme jediní, kdo takový přístroj má. Byli jsme na hodně výstavách, hledali jsme 

všude možně. Také jiné firmy nám říkaly, že hledaly takový produkt a nenašly ho.“ Další 

inovací je ochrana před různými povětrnostními vlivy. Výhodou jejich projektoru je také 

možnost propojit teoreticky až 255 projektorů a vytvořit tak velkou plochu, která se bude 

chovat jako jeden obraz. 

 

Do budoucna se chtějí zaměřit na větší interaktivu. Už nyní experimentují s pohybovými čidly 

a s mobilními telefony, které by umožnily lidem do projekce zasahovat. Plánují také 

projektor, který bude fungovat na LED diodách a bude zcela uzavřený, ještě více odolný proti 

vnějším vlivům. 

 

Firma cílí především na vánoční trh, který je atraktivní ze dvou důvodů. Přes Vánoce jsou lidé 

a firmy více ochotné utrácet peníze, za druhé je dlouho tma. Vizí firmy je zaměřit se na další 

komerční trhy. Dalšími trhy mohou být reklamní agentury, různé developerské firmy aj. 

 

2  TÝM, NETWORKING A PŮSOBENÍ V REGIONÁLNÍM EKOSYSTÉMU MSK 
 

K Lukášovi a Jakubovi, kteří se znali asi půl roku, se později připojil Lukášův bývalý 

spolužák ze školy Marian se zkušenostmi z armádních projektů. Marian byl myšlenkou 

nadšen a byl ochoten se projektu věnovat. Lukáš s Jakubem dali výpovědi a plně se věnovali 

projektu. K Marianovi později přibyl další informatik. Kolem této čtveřice se zpočátku vše 

točilo. 

 

Po úspěšné účasti na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem začali nabírat první zaměstnance. 

Obvolávali kamarády, které chtěli do týmu, a snažili se je získat. V současnosti LumiTRIX 

zaměstnává 10 pracovníků a několik dalších spolupracovníků má v animačním týmu.  Většina 

zaměstnanců a spolupracovníků vzešla ze sítě spolužáků, přátel a různých doporučení. 

Obvykle se jednalo o talentované studenty či absolventy vysokých škol. Především jsou to 

pracovníci z oblasti IT. „Oni mají takovou tu „špatnou“ vlastnost, že ve škole třeba 

nevynikali, že to byli takoví outsideři a do normálního pracovního procesu se nedokázali 

zařadit. Když jim řeknete, tady máš práci, dostaneš za to takovou mzdu, potřebuji, ať děláš 

tady to a tady to, tak oni automaticky hned utečou a vůbec do toho nevkládají energii. U nás 

mají možnost naprosté volnosti. Drží je tady pospolitost, že jsme tady kamarádi, že děláme na 

společném projektu, že nemají za zády šéfa, který jim říká, co mají dělat, v kolik mají přijít do 

práce.“ Ve výrobě jsou ale další manuální pracovníci. „Jeden z nejvýznamnějších lidí, který 

drží celou výrobu, je vystudovaný se dřevem. To je naprosto něco jiného, ale je strašně 

šikovný, co se týče manuální práce.“   

 

V tomto roce se projekt LumiTRIX umístil na druhém místě v soutěži Vodafone Nápad roku. 

Umístili se také na 1. místě v soutěži Best Business Kopřivnice a stali se Inovativní firmou 

Moravskoslezského kraje 2015. 

 

 

3  FINANCOVÁNÍ  

 

Lukášovi rodiče poskytli ve svém domě garáž, Jakubovi rodiče půjčili auto a další zázemí. 

„My jsme v podstatě žili z toho, co jsme měli našetřené a z podpory rodiny. Peníze, které jsme 

do toho na začátku vložili, byly naše stavební spoření, které jsme vybrali. To bylo všechno. 
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Lukáš naštěstí měl takový boční kšeft, který dělal pro jednu firmu v Anglii, v podstatě za 

čtrnáct dní práce dostal neuvěřitelné peníze, které stejně investoval do LumiTRIXu.“ 

Trpělivost rodiny ale po roce skončila. „Když dva roky někam jezdíte a říkáte, že podnikáte, 

ale nevyděláváte ani korunu, tak rodiče neví, jestli nejdete někam na diskotéku.“ Situace se 

však nakonec uklidnila  

 

Později se Lukáš s Jakubem začali ohlížet po nějakých investorech. Nehledali pouze někoho, 

kdo vloží kapitál a později si vybere zisk, ale spíše někoho, kdo pochopí jejich produkt. 

Takového investora přes určitá jednání nenašli a všechno stále financovali z vlastních zdrojů.  

 

Zlomovým okamžikem byla výstava ve Frankfurtu nad Mohanem. Vzali poslední zbytky 

peněz a energie, zaplatili si stánek na veletrhu a vyrazili do Německa. Zatímco všichni na 

veletrhu prezentovali vánoční ozdoby a řetězy, LumiTRIX zaujal svým projektorem. „My 

jsme to udělali tak, aby to dobře vypadalo, mluvili jsme o věcech, které ten přístroj ještě ani 

neuměl, ale věděli jsme, že to dokážeme udělat, jen nám chybí ten čas a peníze.“ Na veletrhu 

zaujali řadu klientů a začali jezdit do Francie, Rakouska, Itálie. Ozvalo se hodně investorů a 

potenciálních zákazníků či partnerů. „A v téhle šílenosti jsme si v podstatě vybrali toho 

našeho partnera, se kterým spolupracujeme. Tento partner v podstatě pochopil, tedy mysleli 

jsme si, že pochopil, co náš přístroj umožňuje, a investoval do nás peníze. Ani se tady 

nepřijeli podívat, jak sedíme v garáži za stolem a vrtačkami něco kutíme.“ 

 

Partnerem se stala firma Blachere Illumination SAS, která zajišťuje vánoční výzdobu v 

nákupních centrech, firmách a městech po celém světě. S touto firmou se dohodli na určitém 

počtu odebraných přístrojů, avšak ve skutečnosti byly jejich odběry o řád nižší, mj. proto, že 

firmu zasáhly dopady finanční krize (dekorace jsou to první, na čem firmy začínaly šetřit). 

Podle představitelů LumiTRIXu si Blachere Illumination nevěděli s jejich technologií příliš 

rady, nevěděli, jak zákazníkům produkt nabídnout, jak to marketingově uchopit. Naštěstí se 

však našli v některých pobočkách Blachere Illumination vizionáři, kteří pochopili, co produkt 

nabízí. Příkladem může být spolupráce s anglickou pobočkou této firmy. Blachere investoval 

kolem sedmi miliónů korun, tedy většinu dosavadních nákladů. V tuto chvíli už neprobíhá 

spolupráce na centrální úrovni, ale LumiTRIX jedná s každou pobočkou Blachere 

Illumination zvlášť.  

 

Přes určité potíže ve spolupráci s Blachere Illumination vnímají zakladatelé LumiTRIXu 

jejich přínos v projektu. „Nebyla to chyba, byla to dobrá zkušenost. Možná, že kdyby se 

splnilo to, na čem jsme se v podstatě na začátku dohodli, to znamená odběr ve stovkách kusů 

a takové projekty, tak bychom to nedali, v žádném případě. To jsme naprosto přecenili svoje 

síly a poučili jsme se, takže nějakým způsobem osud chtěl, že to takhle dopadlo.“ 

 

V tuto chvíli má firma zajištěný přísun finančních prostředků z domluvených projektů. 

Smluvně zajištěné zdroje přicházejí z Anglie, kde odběratel odebírá jeden až dva projektory 

měsíčně a spoustu dalších služeb okolo jako je videoprodukce, což při aktuální ceně produktu 

dokáže pokrýt mzdy a další náklady. Chybí však prostředky na další výzkum a vývoj.  

 

Žádoucí by byl vstup nového investora, jehož prostředky by byly použity na vývoj nového 

produktu. Přestože je stávající přístroj odolný vůči různým externím vlivům, povětrnostní 

podmínky u anglického pobřeží jsou velmi nepříznivé pro elektroniku. Proto se jeví jako 

důležité najít cestu jak přístroj uzavřít, aby nenasával venkovní vzduch s vlhkostí a solí.  
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„Teď jsme ve fázi, že hledám odborníky na všechny možné oblasti. Brzdí nás, že nemáme 

přísun peněz na výzkum a vývoj. Ten si musíme financovat jen z vlastních zdrojů. Na jednu 

stranu se zabýváme obchodem a projekty v zahraničí, na druhou stranu bychom potřebovali 

více prostoru pro to, abychom mohli dál vyvíjet. Víme, že pokud nebudeme inovovat, tak do 

roka, do dvou, někdo přijde a překoná nás. My musíme přijít zase s něčím novým, co bude 

naprosto ojedinělé.“ 

 

V současnosti probíhají jednání s rakouskou firmou, která je přímým konkurentem Blanchere 

Illumination. Dříve byla spolupráce s touto firmou vyloučena z důvodu výhradní spolupráce s 

Blanchere, avšak neplnění podmínek ze strany francouzské firmy otevřelo dveře pro jednání o 

spolupráci s rakouskou firmou. „Oni v podstatě nechtějí ani většinový podíl, chtějí menšinový 

podíl, protože nechtějí, abychom ztratili motivaci, takže teď se jedná o tom v jaké výši a za 

jakých podmínek. Ale to je všechno v jednání. To je v podstatě jenom na začátku.“ 

 

 

4  DALŠÍ ROZVOJ 

 

Zlepšený hospodářský vývoj v Evropě dává naději na další rozvoj daného trhu, avšak zatím to 

v LumiTRIXu nepociťují.  

 

Významným pozitivním trendem je pro LumiTRIX obecný rozvoj mobilních aplikací. 

„Všechny tyto nové technologie, které se neuvěřitelně rychle vyvíjejí. To znamená internet a 

propojení světa. My to v podstatě děláme na dálku přes internet a díky mobilům a tabletům 

tak se nám otvírá strašně moc příležitostí, kam ten produkt může směřovat do budoucna. 

Nápady teď v podstatě máme jen v hlavách, v nějaké fantazii, ale chybí nám na to peníze, 

abychom to zrealizovali. Budoucnost je určitě v interaktivitě, aby to nebylo pasivní, ale aby to 

bylo aktivní. Abychom tam zapojili ty diváky. Víme, že se toho zase lidi nabaží, že to bude tak 

jak jiné produkty, kterých se lidé nabažili. Musíme k tomu nějakým způsobem přinášet nové a 

nové věci a nové směry, kterými se budeme zabírat a to se zase dostáváme k těm inovacím.“ 

 

Kromě inovací má firma ambice vybudovat silnou značku, kterou si lidé budou automaticky 

spojovat s videomappingem. Ve svých úvahách mají vybudování LumiTRIX Academy, která 

by spojovala lidi, kteří mají prostředky a zájem o umění a videomapping, se šikovnými 

grafiky a umělci. Firma usiluje o otevřenost ke všem, kteří chtějí videomapping posunout dál. 

„Chtěli bychom zvát lidi z celého světa a říkat jim, co chceme dělat, ukázat jim co umíme. 

Budeme je učit dělat videomapping a když se vrátí do svých zemí a měst po celém světě, 

začnou uvažovat na tím, jak by se to mohlo využít. Nejde jen o techniku, ale o ten model.“  

 

„My se snažíme hlavně udržovat jako pozitivní náladu, i když se nám to často nedaří, ale ať je 

tady pořád pozitivní duch. V tom se tvoří ty nejlepší nápady. A pozitivní motivace je účinnější 

než negativní.“ 

 

ZÁVĚR 

 

LumiTRIX je v médiích často prezentován jako příklad úspěšného českého startupu. Firma 

nabízí velmi inovativní produkt s globálními ambicemi. LumiTRIX je od počátku tažen 

dopředu silným leaderem, jehož vizi pomáhá naplňovat druhý spoluzakladatel a další členové 

týmu, především z okruhu rodiny, přátel a známých. K prvotnímu financování využili 

zakladatelé vlastní zdroje, následný rozvoj byl podpořen prostředky zahraničního partnera. V 
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současnosti se ukazuje potřeba získání dalšího investora, který by financoval rozšíření 

obchodních aktivit a vývoj a inovace produktu. Firma, podobně jako jiné startupy, působí v 

prostředí vysoké nejistoty a stále hledá udržitelný a škálovatelný business model.  Lze doufat, 

že se podaří využít potenciál projektu a LumiTRIX naplní svoji vizi stát se leaderem na 

videomappingovém trhu. 
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ABSTRACT 
 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is a metric that identifies the percentage of planned 

production time that is truly productive. It was developed to support TPM (Total Productive 

Maintenance) initiatives by accurately tracking progress towards achieving “perfect 

production”. OEE consists of three underlying components: Availability, Performance, 

Quality. The components are closely related to OEE loss categories: Availability Loss, 

Performance Loss, and Quality Loss. 

 

Manually calculating OEE is a great way to start. But, there are also very strong benefits to 

move to automated OEE calculations and data collection. The paper presents one possibility 

of OEE calculation model. 

 

KEY WORDS 
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ÚVOD 

 

Metodika OEE (Overall Equipment Effectiveness, v českém překladu: celková efektivnost 

zařízení - CEZ) byla vyvinuta jako nástroj pro podporu a měření stupně úspěšnosti zavedení 

metody TPM (Total Productive Maintenance, v českém překladu: totálně produktivní údržba), 

např. (Košturiak & Frolík, 2006), (Mašín, 2000), (Stamatis, 2010), (Vorne, 2016) atd. 

Prostřednictvím metodiky OEE je možno velmi přesně sledovat pokrok směřující k dosažení 

tzv. „perfektní výroby“. V dalším textu je prezentován výpočtový model pro výpočet OEE. 

Vlastní výpočet OEE je jednoduchý a většinou nečiní potíže. Podstatně složitější ale je 

správně přiřadit správná data do správných vztahů. Z tohoto důvodu je v příspěvku uveden i 

stručný komentář jednotlivých položek výpočtu.  
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1  CO JE OEE 

 

OEE bývá popisován jako zlatý standard pro měření výrobní produktivity, např. 

(Košturiak & Frolík, 2006), (Mašín, 2000), (Vorne, 2016). Jde o metodu, prostřednictvím 

které lze identifikovat procento výrobního času, který je skutečně produktivní. Pokud je 

výsledná hodnota ukazatele OEE rovna 100%, znamená to, že výstupem výrobního procesu 

jsou pouze dobré výrobky vyráběné předepsanou výrobní rychlostí bez ztrát a bez jakýchkoliv 

prostojů. Využívání metodiky OEE je považováno za nejlepší výrobní praxi. Výsledné 

hodnoty OEE poskytují důležité indicie, na jejichž základě je možno rozhodovat jak dále 

systematicky pracovat na zlepšování výrobních procesů. Jde o velmi jednoduchou metriku 

zaměřenou na identifikaci ztrát, identifikaci plýtvání a zlepšování produktivity výrobního 

zařízení (obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1 OEE (resp. CEZ) jako hodnocení celkové efektivnosti zařízení: 

a) vynikající úroveň: výroba pouze dobrých částí s nejvyšší možnou 

rychlostí a žádnými prostoji; b) světová úroveň při dlouhodobého sledování, 

jinak prostor pro zlepšení; c) špatná úroveň: velký prostor pro zlepšení; 

d) velmi špatná úroveň, častý případ při zavádění nové výroby: velký prostor 

pro zlepšení, pravděpodobně existuje velké množství snadných zlepšení. 

 

 
 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2016) 

 

a) b) 

c) d) 
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2  FAKTORY OEE 

 

Jednotlivé faktory vstupující do vyčíslení OEE (resp. CEZ) jsou zachyceny na obrázku 2. 

Význam jednotlivých faktorů na obrázku 2a je následující: 

 

 ALL TIME (celkový čas) bývá také někdy označován jako čas 24/7. Tím je myšleno, 

že v ALL TIME je zahrnuta každá minuta daného časového úseku – směny, dne, týdne 

atd. 

 PLANNED PRODUCTION TIME (plánovaný výrobní čas), resp. UPTIME získáme 

tak, že od ALL TIME odečteme SCHEDULED LOSS, resp. DOWNTIME.  

 

Obrázek 2 Faktory OEE (resp. CEZ): a) dle mezinárodních zvyklostí; b) dle 

výpočtového modelu VMF 

(AL - Availablity Loss, DSM - délka směny, KC - skutečně vyrobené kusy 

celkem, KD - kusy vyrobené dobré, KPJ - krátká plánovaná přestávka na 

jídlo, KPV - krátké výrobní přestávky, KV - kudy vyrobené vadné, PKC - 

plánované kusy celkem, PL - Performance Loss, PR - prostoje, PVČ - 

plánovaný výrobní čas, QL - Quality Loss, VČ - produktivní výrobní čas, ZK 

- ztracené kusy vlivem ztráty rychlosti výroby) 

 

 
 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2016) 

 

a) 

b) 
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 SCHEDULED LOSS (plánovaná ztráta), resp. DOWNTIME představuje veškeré časy, 

které by z vyčíslení OEE měly být vyloučeny, protože v těchto časech není žádná 

výroba plánována. Jde například o časy pro plánované odstávky strojního zařízení, 

pracovní přestávky, přestávky na oběd nebo časové úseky, pro které není zakázková 

náplň.  

 AVAILABILITY FACTOR - AF bývá překládán jako faktor dostupnosti. Bere v 

úvahu AVAILABILITY LOSS - AL (ztrátu dostupnosti), která zahrnuje jakékoliv 

události, které zapříčiní přerušení plánované výroby. Tyto události trvají obvykle 

několik minut a jejich délka je dostatečná na to, aby obsluha stroje provedla záznam o 

druhu události a její příčině. Typickými příklady těchto událostí mohou být chyby na 

strojním zařízení, nedostatek vstupního materiálu nebo časy potřebné na přestavbu 

stroje. Pokud od PLANNED PRODUCTION TIME odečteme AVAILABILITY 

LOSS - AL, získáme RUN TIME (provozní čas). 

 

Obrázek 3a Výpočtový model VMF pro výpočet míry využití (MA, resp. AF) 

výrobního zařízení 

 

 
 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2016) 

 

 PERFORMANCE FACTOR – PF bývá překládán jako faktor výkonu. Bere v úvahu 

PERFORMANCE LOSS – PL (ztrátu výkonu), do které se promítají jakékoliv 

události zapříčiňující, že výrobní proces běží nižší rychlostí a tedy s nižším výkonem 

než je plánováno. V praxi jde např. o ztráty výkonu způsobené zpomalením výrobních 

cyklů a drobnými přerušeními činnosti výrobního zařízení z důvodu nečekaného 

opotřebení nebo nesprávné činnosti některých částí strojního zařízení, přerušeného 

toku vstupního materiálu či blokování materiálu na výstupu z výrobního zařízení. 

Pokud od RUN TIME odečteme PERFORMANCE LOSS - PL, získáme 

NET RUN TIME (čistý provozní čas). 

 QUALITY FACTOR – QF bývá překládán jako faktor kvality. Bere v úvahu 

QUALITY LOSS – QL (ztrátu kvality), která je tvořena vyrobenými výrobky, u nichž 

se nepodařilo dodržet předepsané standardy kvality. V praxi jde tedy např. o neshodné 

výrobky, které musí projít opravným procesem nebo jsou již neopravitelné a musí být 

VÝPOČET MÍRY VYUŽITÍ
Délka směny (Shift Length/Total Operation Time, All Time) Data Unit Formula

Délka směny/Celkový provozní čas (Shift Length/Total Operation Time, All 

Time) - DSM 8 [hod]

480 [min]

Plánované přestávky (Scheduled Breaks, Scheduled Loss):

Plánovaná přestávka na jídlo (Scheduled Meal Break) - KPJ 30 [min]

Krátké výrobní přestávky (Short Production Breaks) - KVP 30 [min]

Plánovaný čas klidu/odstavení zařízení (Downtime) 60 [min]  =KPJ+KVP

Plánovaný výrobní čas (Scheduled Production Time, Planned Production Time):

Plánovaný výrobní čas (Scheduled Production Time) - PVČ 420 [min]  =DSM-KPJ-KVP

Neplánovaný neproduktivní výrobní čas (Not Scheduled Non Productive Production Time, Performance Loss):

Prostoje (Down Time/Idle Time) - PR 47 [min]

Produktivní výrobní čas (Productive Production Time):

Produktivní výrobní čas (Productive Production Time) - VČ 373 [min]  =PVČ-PR

Míra využití (Availability Factor)

Míra využití (Availability Factor - AF) - MA 0,8881 [-]  =VČ/PVČ

88,81% [%]
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zmetkovány. Pokud od NET RUN TIME odečteme QUALITY LOSS - QL, získáme 

FULLY PRODUCTIVE TIME (zcela produktivní čas). 

 Při využívání metodiky OEE nejde tedy pouze o měření výsledné hodnoty ukazatele 

OEE, ale především o zajištění maximalizace FULLY PRODUCTIVE TIME (zcela 

produktivního času).  

 

Obrázek 3b Výpočtový model VMF pro výpočet plánovaného výstupu 

výrobního zařízení 

 

 
 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2016) 

 

Obrázek 3c Výpočtový model VMF pro výpočet míry výkonu (MP, resp. AP), míry 

kvality (MQ, resp. QF) a celkové efektivnosti (CEZ, resp. OEE) 

výrobního zařízení 

 

 
 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2016) 

 

 

VÝPOČET PLÁNOVANÉHO VÝSTUPU
Ideální rychlost výroby (Ideal Run Rate) Data Unit Formula

Ideální rychlost výroby (Ideal Run Rate) - IRV 60 [ks/min]

Plánovaný výstup (Planned Output)

Plánované kusy celkem (Planned Total Pieces) - PKC 22 380 [ks]  =IRV*VČ

Vyrobené kusy (Pieces) 

Kusy vyrobené celkem (Total Pieces) - KC 19 271 [ks]

Skutečná rychlost výroby (Actual Run Rate)

Skutečná rychlost výroby (Actual Run Rate) - ARV 51,66 [ks/min]  =KC/VČ

Ztráty ve výrobě vlivem ztráty rychlosti výroby (Production Losses due to Run Rate Losses)

Ztráta rychlosti výroby (Run Rate Losses) - ZRV 8,34 [ks/min]  =IRV-ARV

Ztracené kusy vlivem ztráty rychlosti výroby - ZK 3109 [ks]  =PKC-KC

3109 [ks]  =ZRV*VČ

VÝPOČET MÍRY VÝKONU
Vyrobené kusy (Pieces) Data Unit Formula

Kusy vyrobené vadné (Rejected Pieces) - KV 423 [ks]

Kusy vyrobené dobré (Good Pieces) - KD 18 848 [ks]  =KC-KV

Míra výkonu (Performance Factor)

Míra výkonu (Performance Factor - PF) - MP 0,8611 [-]  =(KC/VČ)/IRV

86,11% [%]

VÝPOČET MÍRY KVALITY
Míta kvality (Quality Factor) Data Unit Formula

Míta kvality (Quality Factor - QF) - MQ 0,9780 [-]  =KD/KC

97,80% [%]

VÝPOČET CELKOVÉ EFEKTIVNOSTI ZAŘÍZENÍ

Celkové efektivnosti zařízení (Overall Equipment Effectiveness) Data Unit Formula

Celková efektivnost zařízení - CEZ 0,7479 [-]  =MA*MP*MQ

(Overall Equipment Effectiveness - OEE) 74,79% [%]
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3  VÝPOČTOVÝ MODEL OEE 

 

Výpočtový model OEE byl realizován v prostředí MS Excel a je prezentován na obrázku 3. 

Na obrázku 3 jsou vyjádřeny i odpovídající matematické vztahy, pomocí kterých se jednotlivé 

veličiny počítají. Výpočtový model OEE na obrázku 3 byl vytvořen pro praktickou aplikaci, a 

proto pracuje s poněkud jinými pojmy, než jsou běžné mezinárodní zvyklosti. Pro lepší 

porozumění těmto pojmům jsou souvislosti mezi mezinárodně používanými pojmy a pojmy 

modelu znázorněny graficky na obrázku 2 (porovnejte obrázek 2a s obrázkem 2b). Součástí 

modelu jsou ještě i různé statistiky, grafy a tabulky, které však v příspěvku prezentovány 

nejsou. 

 

 

4. ZÁVĚR 

 

Jak již bylo řečeno úvodem, OEE je speciální metrika, jejíž hlavní význam je při zavádění 

techniky TPM. Metrika OEE umožňuje sledovat progres plynoucí ze zavedení TPM 

především ve třech měřitelných parametrech: výkonu, dostupnosti a kvalitě. Zároveň OEE 

umožňuje identifikovat oblasti s potenciálem pro další zlepšování. Z tohoto důvodu jsou 

znalost a výpočet OEE velmi důležité, a to především u strojů a strojního zařízení, které mají 

pro firmy klíčový význam. Hlavní přínos metriky OEE a techniky TPM lze pak vidět: ve 

významném snížení nákladů na údržbu, ve zvýšení dostupnosti strojního zařízení, ve snížení 

zmetkovitosti, ve zlepšení týmové práce a ve zvýšení zapojení pracovníků. Příspěvek nabízí 

jeden z možných způsobů výpočtu OEE, který vyhovuje průmyslové praxi. Příklad 

praktického výpočtu je opět na obrázky 3. 
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ABSTRACT  
 

The paper aims to prove or disprove the hypothesis that customers when selecting a tourism 

service provider is considering as the decisive factor in his choice social responsibility of a 

particular company. The goal of a short questionnaire was to determine which factors are 

important for customers when choosing a tourism service provider. 

The questionnaire survey was carried out through random selection and electronic form, 

respondents were selected to represent a wide spectrum of the population. 
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ÚVOD 
 

Cestovní ruch se stal bezesporu obrovským společenským i ekonomickým fenoménem 

několika posledních dekád. Jeho „boom“ však v mnoha ohledech může znamenat a často také 

znamená i vznik nemalých problémů, které jeho realizaci provází. Jedním z nejčastěji 

zmiňovaných vedle nesporných výhod, který sebou rozvoj cestovního ruchu nese, je 

především jeho negativní ekologický dopad na místo, kde k jeho realizaci dochází. Pokud 

vezmeme v úvahu ještě fakt, že cestovní ruch je tzv. průřezovým odvětvím, tzn., že na jeho 

fungování se podílí i další subsektory národního hospodářství jako pohostinství, doprava, 

ubytovací služby apod., mohou být jeho dopady na ekologii skutečně značné. S rostoucím 

významem ekologicky odpovědného jednání je i na subjekty cestovního ruchu vyvíjen vyšší a 

vyšší tlak, aby svůj přístup k ekologii přehodnotili.  Ty se však často brání, že dodržováním 

vyšších ekologických standardů jednoho z prvků společensky odpovědného chování firem by 

mohly přijít o zákazníky, protože jejich zavedení by nutně muselo vést ke zvýšení ceny 
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nabízených produktů. Je tomu skutečně tak, že je cena na straně zákazníků tím jediným 

rozhodujícím faktorem při výběru dodavatele služeb cestovního ruchu.  

 

 

1  CESTOVNÍ RUCH A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

 

Jak už bylo popsáno výše, cestovní ruch se stává v několika posledních dekádách doslova 

společenským fenoménem a to nejen pro jeho účastníky – turisty, ale také pro podnikatelské 

subjekty, které v něm podnikají.  Jeho obliba vychází už ze samostatné volnější definice 

cestovního ruchu: „dnes právem často označovaný přímo za turistický průmysl, tvoří rovněž 

nesmírně široký komplex činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem tohoto oboru 

je umožnit, organizovat a zpříjemnit občanům cestování, ať již rekreační či poznávací. 

Hlavním subjektem je v cestovním ruchu cestující občan. K uspokojení jeho přání a potřeb se 

postupně vytvořila celá široká škála profesí a profesionálních podnikatelských subjektů. Šíře 

oboru cestovního ruchu tak ve svých ekonomických souvislostech přináší značný 

multiplikační efekt.“ (Vitáková, 2007) 

 

A jako každý takový fenomén s sebou přináší řadu příležitostí např. ekonomický (pracovní 

příležitosti, zdroj kapitálu, rozvoj řemesel), sociální (např. oživení folklóru) a enviormentální 

(zabezpečuje stabilitu životního prostředí); řadu nákladů např. na infrastrukturu, náklady na 

energie či likvidaci odpadů; a samozřejmě řadu rizik, přičemž mezi ty nejzávažnější patří 

škody na životním prostředí (hluk, znečišťování vod, lesní požáry) a socio-kulturní změny 

lokality.  

 

Vzhledem k faktu, že cestovní ruch velmi často pro svůj rozvoj využívá veřejné statky (vodní 

plochy, lesy, pláže, moře) měly by mít subjekty v něm podnikající neustále na mysli, že jejich 

prosperita a rozvoj by měly jít ruku v ruce se společensky odpovědným chováním a to hlavně 

ve smyslu ochrany životního prostředí.  V rámci celé koncepce společensky odpovědné firmy, 

což je pojem, který zahrnuje společensky odpovědné aktivity, jdoucí nad rámec zákonných, 

ale i etických komerčních a společenských očekávání. Dobrovolnou složkou takovéhoto to 

chování je se rámci svého fungování chovat odpovědně k prostředí i společnosti, ve které 

podnikají. Jedním z ukazatelů toho, zda firma je společensky odpovědná ve smyslu ochrany 

prostředí, ve kterém podniká je zavedení systému ISO 14000 – Systému enviormentálního 

managementu, což je rodina mezinárodních standardů zaměřená na management životního 

prostředí v organizacích. 

 

Zavedení těchto norem, pak může jít ruku v ruce s principy tzv. udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu, ten lze definovat jako rozvoj, který zabezpečuje zajištění současných a 

budoucích potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji území. S přihlédnutím 

k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě v dané 

oblasti.  

 

 

2  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Jak už bylo zmíněno, cílem tohoto článku bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že společensky 

odpovědná firma podnikající v cestovním ruchu má konkurenční výhodu oproti firmě, která 

principy podnikání společensky odpovědné firmy nedůvěřuje. Dotazníkové šetření probíhalo 

v termínu 06/2016 – 08/2016 elektronickou formou a zúčastnilo se ho 350 respondentů, 51% 
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z tohoto počtu byly ženy, mužů bylo 49%. V oblasti dosažného vzdělání převládali z 76% lidé 

s dokončeným středoškolským vzděláním, 23 % lidé s dokončeným vysokoškolským 

vzdělání, 1% lidí mělo základní vzdělání či vlastnilo výuční list. Věková struktura 

respondentů pak byla následující: 21% lidí bylo ve věku do 25 let, 66% spadalo do věkové 

kategorie 26 – 55 let, 13% respondentů bylo starších 56 let. Dotazník obsahoval 10 otázek, 

přičemž 3 klíčové otázky zaměřené na jednotlivé služby cestovního ruchu z celkových 10 

přinesly „překvapivé odpovědi“ i z tohoto důvodu je autorky považují z nutné jejich výsledky 

blíže okomentovat.  

 

Otázka č. 3 v dotazníku zněla:  

Cestovní kancelář A nabízí zájezd za vyšší cenu, ale garantuje ubytování v ekologicky 

šetrném hotelu při zachování standardní kvality. Cestovní kancelář B nabízí srovnatelný 

zájezd s cenou o 1/5 nižší, ale hotel se nechová tak ekologicky odpovědně. Kterou cestovní 

kancelář si zvolíte jako dodavatele Vaší dovolené? 
 

Obrázek 1 Výsledek dotazníkového šetření na otázku č. 3 

 

 
 

(Zdroj: vlatní zpracování, 2016) 

 

U této otázky, dopadla odpověď jednoznačně, většina klientů preferuje nižší cenu. Pro 

cestovní kancelář A, která dodržuje standardy, se vyslovila větší část vysokoškoláků, cca 

jedním procentem byli zastoupení lidé s dokončeným středoškolským vzděláním. V obou 

případech šlo o respondenty ve věkovém rozmezí 26 – 35 let. 

 

Otázka č. 4 v dotazníku zněla:  

Restaurační zařízení A nabízí ve svém jídelníčku pokrmy uvařené ze surovin od lokálních 

farmářů a veřejně proklamuje, že veškerá výroba jídel je maximálně ekologicky ohleduplná a 

šetrná, ale za vyšší cenu. Restaurace B nabízí srovnatelné množství jídel, avšak dodavatele 

svých surovin nezveřejňuje, ale ceny jídel jsou cca od 30 % nižší. Kterou z restaurací si 

zvolíte jako místo čerpání stravovacích služeb?  
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Obrázek 2 Výsledek dotazníkového šetření na otázku č. 4 

 

 
 

(Zdroj: vlatní zpracování, 2016) 

 

 

Obrázek 3 Výsledek dotazníkového šetření na otázku č. 5 

 

 
 

(Zdroj: vlatní zpracování, 2016) 

 

U této otázky, jsou obě restaurace zastoupeny téměř stejnou měrou jednoznačně, většina 

klientů preferuje nižší cenu. U této odpovědi byly i rovnoměrně zastoupeny jednotlivé 

skupiny respondentů. 
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Otázka č. 5 v dotazníku zněla:  

Dopravce A nabízí dopravu autobusem za vyšší cenu, ale garantuje používání autobusů, které 

používají pro svůj pohon ekologicky obnovitelné zdroje při zachování standardní kvality, ale 

za vyšší cenu. Dopravce B nabízí srovnatelný zájezd s cenou o 20% nižší, ale dopravce 

obnovitelné zdroje pro pohon svého vozového parku nevyužívá, hotel se tak nechová 

ekologicky odpovědně. Kterého dopravce byste si vybrali jako dodavatele Vaší dopravy? 

 

U této otázky, dopadla odpověď s mírnou převahou pro dopravce B, většina klientů preferuje 

nižší cenu. Pro dopravce A, který dodržuje standardy, se vyslovili hlavně vysokoškoláci, ve 

věkovém rozmezí 26 – 35 let.  

 

 

ZÁVĚR 

 

Z realizovaného dotazníkového šetření vyplývá to, že úvodní myšlenku, že společensky 

odpovědná firma podnikající v cestovním ruchu má konkurenční výhodu oproti firmě, která 

principy podnikání společensky odpovědné firmy nepraktikuje, není správná. Jednoznačná 

převaha respondentů, kteří preferují cenu v ubytovacích službách, tak i mírná převaha u 

služeb dopravních potvrzuje to, že firmy, které plní principy společensky odpovědných firem, 

nemusí mít z tohoto faktu nutně konkurenční výhodu. Rozdílná byla situace u služeb 

stravovacích, kde výsledek, nebyl až tak jednoznačný. Toto by bylo možné přisoudit i 

obecnému rostoucímu trendu o kvalitnější potraviny a jídla. V této oblasti, tedy při dodržení 

všech dalších principů může být např. spolupráce s místními farmáři konkurenční výhodou. 

V ostatních sektorech služeb cestovního ruchu odpovědi opět potvrdili preferenci nižší ceny, 

před společensky odpovědným jednáním zákazníků. 
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ABSTRACT 
 

The paper focuses on the analysis of elements and methods of entrepreneurship education 

implemented by teachers in the lesson at a selected elementary school as well as the 

identification of barriers and education facilitators of entrepreneurship from the perspective of 

pedagogues. 

The results show that teachers develop entrepreneurship among students mostly by using 

project days or events during which they develop self-reliance, teamwork and responsibility. 

Identified barriers are primarily of the internal nature. In particular, we are dealing here with 

the attitude of teachers towards entrepreneurship education in their subject and the problem of 

internal communication at the school. According to teachers, what would help most would be 

the provided methodological support improving the development of entrepreneurship 

education. 
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ÚVOD 
 

Role učitele ve vzdělávacím a výchovném procesu je velmi významná a nezastupitelná, 

navzdory rozmachu ICT a dalších technologických vymožeností. Na učitele jsou kladeny 

nemalé nároky. Pro učitele výchovy k podnikavosti to platí dvojnásob. Výchova 

k podnikavosti vyžaduje aplikaci netradičních pedagogických metod. Učitelé, kteří usilují o 

rozvoj podnikavosti u svých žáků, musí mnohdy překonávat řadu bariér (organizačních, 

systémových, kapacitních aj.).  
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Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu na vybrané základní škole. Přináší konkrétní příklady 

aplikace prvků výchovy k podnikavosti a zkoumá pedagogy vnímané bariéry a facilitátory 

výchovy k podnikavosti. 

 

 

1  KOMPETENCE PEDAGOGŮ K VÝCHOVĚ K PODNIKAVOSTI 
 

Hlavní náplní práce učitele na základní škole je „komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve 

všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou 

aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž 

postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou 

aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.“  Cílem je umožnit žákům získat vědomosti, 

dovednosti a návyky stanovené učebními dokumenty při respektování metodologických 

doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

 

Součástí práce učitele je individuální přístup k žákům a rozvoj jejich talentu, hodnocení a 

klasifikace žáků, spolupráce s rodiči, třídním učitelem a pedagogicko-psychologickými 

poradenskými centry. Učitel odpovídá za dozor nad žáky a jejich bezpečnost, v náplni práce 

učitele je i průběžné vlastní vzdělávání a aplikace nových poznatků do procesu výuky, péče o 

sbírky pomůcek, organizace olympiád atd.  

 

Učitel výchovy k podnikavosti má jedinečnou a zásadní úlohu zprostředkovatele, protože 

ovlivňuje postoje a modifikuje chování žáků směrem k podnikavosti. Jeho osobní motivace, 

dovednosti, zkušenosti a hodnoty jsou často faktory, které rozhodují o tom, zda bude 

dosaženo vytýčeného cíle. Učitelé výchovy k podnikavosti musí zvládnout řadu rolí. Za 

klíčové jsou považovány role poradce, trenéra, mentora, konzultanta, vzoru a průvodce.  

(Azim, 2010) 

 

Azim (Azim, 2010) poukazuje na rozdíl v pracovních stereotypech podnikatelů (resp. 

podnikavých lidí) a učitelů a s tím související nesoulad mezi obsahem výchovy k 

podnikavosti a používanými metodami vzdělávání. Podnikatelé bývají flexibilní, nápadití, 

ochotní riskovat, připravení přizpůsobovat se okolnostem a experimentovat – to jsou ovšem 

dovednosti, které zpravidla stojí mimo obvyklý způsob výuky. Učitelé podnikavosti proto 

musí opustit roli zprostředkovatele informací, přednášejícího a toho, kdo zná odpovědi na 

všechny otázky.  

 

Malach (2008) zdůrazňuje problém kvalifikace pro výchovu k podnikavosti a výuku 

podnikání obecně: dosud pro ni nejsou cíleně připravení odborníci. Podnikatelé, mající 

potřebné dovednosti, zkušenost atd. pro výchovu k podnikavosti nemají zpravidla dostatek 

času, pedagogických a komunikačních předpokladů. Na druhou stranu pedagogicky způsobilí 

učitelé obvykle nemají dostatečně zvládnuté výše popsané klíčové role a potřebné zkušenosti, 

dovednosti a přístup. Dochází tedy k tomu, že při výchově k podnikavosti není vyvážená 

odborná a pedagogická složka.  

 

Hofman (2012) upozorňuje, že vysoké nároky jsou na školitele kladeny ve zvládání měkkých 

dovedností zejména v oblastech komunikace, rozvíjení druhých, sebedůvěry, orientace na 

zákazníka, proaktivním přístupu, vedení a týmové koordinaci, až po např. odolnost vůči 

zátěži, schopnost organizace a plánování a tvořivost. Nadstandardní jsou požadavky na tvrdé 
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dovednosti: didaktické znalosti, ICT dovednosti, na druhou stranu pro psychologii, metody 

interakce mezi žákem a učitelem nebo alternativní metody vyučování postačuje standardní 

úroveň znalostí odpovídající vysokoškolskému vzdělání.  

 

Míková a Stang (Míková, Stang, 2010), kteří se zabývají aplikací MBTI typologie ve výchově 

dětí, konstatují, že „mezi učiteli je výrazně více jedinců s převahou usuzování – ti ze své 

přirozenosti „vždy vědí lépe, co je pro druhé dobré“, mívají silný názor na to, jak se má co 

dělat a jak postupovat. Špatně snášejí odchylky od svého zavedeného a osvědčeného modelu.“ 

Důraz na systematičnost, dochvilnost a smysl pro pořádek pak může brzdit rozvoj schopnosti 

přizpůsobovat se, improvizovat a řešit zadané úkoly tvořivě. Z naprosto jiného východiska 

tedy tyto dvě autorky dospěly k podobným závěrům jako Azim (Azim, 2010).   

 

 

2  METODY VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI 

 

Metody pro výchovu k podnikavosti jsou způsoby, jak rysy, dovednosti a znalosti, které jsou 

obsahem výuky, předat žákovi. Volba metody nebo kombinace metod musí zohledňovat 

stanovený cíl a zprostředkovat jeho naplnění co nejefektivněji. 

 

Škála metod vhodných pro výchovu k podnikavosti je determinována kromě obecných kritérií 

pro výběr metody právě specifikem daného učiva – podnikavost jako taková je spojena 

převážně s aktivitou, inovativností, novými přístupy, kreativitou, přebíráním odpovědnosti 

atd. Tyto atributy podnikavosti jsou v rozporu s přístupem tradičních metod výuky, kdy jsou 

vědomosti (více méně) přenášeny z učitele na žáka a žák je při výuce spíše pasivním prvkem. 

Někteří kritici používání tradičních vyučovacích metod jdou ještě dále, když říkají, že 

používat tradiční metody je jako učit se řídit auto s pohledem upřeným jen do zpětného 

zrcátka. (Azim, 2010) 

 

Pro výchovu k podnikavosti jsou kromě tradičních metod (např. přednášky a prezentace) 

zpravidla doporučovány i méně tradiční pedagogické metody jako problémové metody, 

případové metody, inscenační metody, metody her a soutěží nebo projektové vyučování.  

Cílem je vytvořit portfolio metod, které zahrnou aktivizující způsoby výuky, a snaha o větší 

zapojení žáků do výuky tak, aby se na ní sami podíleli jako aktivní činitel. (Malach, Durda, 

2013; Azim, 2010) 

 

 

3  VÝZKUM VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI NA VYBRANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 

3.1  Výzkumný soubor 

 

Výzkumný soubor tvoří všichni učitelé vybrané základní školy, s výjimkou ředitele. O záměru 

provést ve škole dotazníkové šetření byli pedagogové informováni 20. ledna 2015 – před 

zahájením klasifikační konference, kdy jsou všichni učitelé shromážděni ve sborovně. 

Pedagogové byli požádáni o spolupráci při dotazníkovém šetření, byli krátce seznámeni s 

účelem dotazníkového šetření, formou dotazníku a odhadovaným časem, který zabere jeho 

vyplnění. Dále byl učitelům sdělen cíl dotazníkového šetření a bylo zdůrazněno, že se jedná o 

výzkum jejich osobních názorů, postojů atd. ve vztahu k výchově k podnikavosti. Míra 

návratnosti dotazníků byla 100%, čehož bylo dosaženo pravděpodobně díky tomu, že 
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respondenti byli o připravovaném šetření předem informováni, doba pro sběr dat byla 

dostatečně dlouhá a dotazovaní se spoluautorkou článku osobně znají.  

 

Pedagogický sbor tvoří 26 pedagogů. Učitelů je celkem 25, z toho na 1. stupni je 11 pedagogů 

(z toho jedna učitelka je v současné době na mateřské dovolené). Na 2. stupni vyučuje 14 

učitelů, mezi nimi je i ředitel školy, jeho zástupce a výchovná poradkyně.   

 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi učiteli vybrané základní školy. Cíle výzkumu byly 

stanoveny takto: 

 zjistit osobní názory, postoje a přístup pedagogů k podnikavosti a k výchově 

k podnikavosti, 

 zjistit bariéry rozvoje výchovy k podnikavosti na vybrané ZŠ a zjistit, co by učitelé 

považovali za přínosné pro podporu rozvoje k podnikavosti, 

 zjistit případnou existenci vztahu průběhu profesní kariéry, věku nebo aprobace na 

názory, postoje a přístup pedagogů ZŠ k podnikavosti, resp. k výchově k podnikavosti. 

 

V tomto článku je pozornost zaměřena na identifikaci bariér rozvoje výchovy k podnikavosti 

na vybrané ZŠ a identifikaci toho, co by učitelé považovali za přínosné pro podporu rozvoje 

podnikavosti. 

 

Pro výzkum byla vybrána konkrétní Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, 

příspěvková organizace. Spoluautorka článku v této škole osmým rokem působí jako ekonom, 

je s ní dobře seznámena a dostala souhlas vedení k využití interních databází, materiálů a 

dokumentů.  

 

3.2  Využití prvků k rozvoji podnikavosti ve vzdělávací praxi 

 

Otázka zjišťovala, jestli respondenti využívají při výuce nějaké prvky, které podle jejich 

názoru podporují rozvoj podnikavosti. Na otázku měli odpovědět kladně i v případě, že rozvoj 

podnikavosti je „vedlejším efektem“ jinam zacílených aktivit. Odpověděli všichni, nikdo 

nezvolil odpověď ano, často: 

 

Graf 1 Využívání prvků k rozvoji podnikavosti ve výuce – všichni 

 
 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Ano, 
příležitostně 

58% 

Spíše ne 
38% 

Určitě ne 
4% 
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3.3  Příklady podpory rozvoje podnikavosti žáků 

 

Respondenti byli požádáni, aby uvedli na příkladech, jak podporují rozvoj podnikavosti u 

žáků. Na otázku odpovědělo deset respondentů (osm žen a dva muži). Byli to někteří z 

respondentů, kteří v předcházející otázce uvedli, že příležitostně zařazují do výuky prvky 

rozvíjející podnikavost. 

 

Respondenti celkem uvedli 22 příkladů, jakými prvky podporují rozvoj podnikavosti u žáků. 

Pět respondentů uvedlo tři příklady, tři respondenti uvedli po dvou příkladech a poslední 

respondent uvedl příklad jeden. 

 

V odpovědích se opakovalo slovo projekt nebo odkaz na nějakou akci. Respondenti například 

uvedli: 

 „Tvorba skupinových projektů: Vede k samostatnosti a k potřebě rozhodnout se ve 

skupině, domluvit se, jak bude projekt vypadat.“ 

 „Na Bohušově (pozn.: při víkendovém soustředění pěveckého sboru) nechávám děti 

vymyslet a zorganizovat některé hry - nechám je vymyslet jídelníček a zaléhací 

pořádek …“ 

 „Ke Dni otevřených dveří jsme nakoupili materiál, pak jsme něco vyrobili, prodejem 

jsme si něco vydělali a zaplatíme si ze zisku exkurzi u koní.“  

 

Řada odpovědí spojovala více dovedností, které učitelé u žáků rozvíjejí: samostatnost a 

samostatné myšlení, včetně spoléhání na vlastní úsudek, týmovou spolupráci, odpovědnost, 

tvořivost, schopnost a prostor pro vyjádření vlastního názoru žáka: 

 „Podpora samostatnosti v přípravě do školy, odpovědnost za svou práci“ 

 „Dávám prostor samostatnému myšlení žáků a učení se z vlastních chyb.“ 

 „Spolupracovat v týmu, vyjadřovat svůj názor a zároveň respektovat druhé“ 

 „Spoléhat na svůj úsudek, vystupovat sám za sebe, ukázat něco víc, než je 

požadováno“  

 

Jiné příklady se týkaly metod a přístupů, které učitelé používají ve výuce a které podle jejich 

názoru vedou k rozvoji podnikavosti: 

„Minimalizace frontální výuky, ale nechat žáky samostatně uvažovat nad problémem (nové 

učivo) a nechat je malými postupnými kroky dojít k tomu, aby sami "přišli" na podstatu 

problému.“ 

„ … Nebráním se použít nápady dětí, inspiruji se jejich názory, domlouváme se na určitých 

věcech společně. Mohou si zvolit svůj způsob řešení, vybrat si z více nabízených možností i 

činností.“  

 

Podle odpovědí lze tedy konstatovat, že se učitelé k rozvoji podnikavosti u žáků nejčastěji 

využívají projektové dny nebo mimořádné akce školy, z rozvíjených schopností vyzdvihli 

samostatnost a samostatné myšlení, týmovou spolupráci a odpovědnost a dále respondenti 

uvedli, jaké pedagogické metody používají.  

 

3.4  Bariéry výchovy k podnikavosti 

 

Respondenti měli identifikovat bariéry, které jim brání zavádět do vzdělávání prvky k rozvoji 

podnikavosti. Respondenti měli možnost vícenásobným výběrem volit z deseti možných 
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odpovědí a/nebo doplnit položku jiné s vlastním textem. Na otázku odpovědělo 21 

respondentů (18 žen a 3 muži). Počty odpovědí zobrazuje graf 2. 

 

Graf 2 Pociťované bariéry 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Nejčastěji pociťovanou bariérou je položka mnou vyučované předměty podle mého názoru 

nejsou vhodné pro takové aktivity (zvoleno 7 krát). Všechny odpovědi byly uvedeny ženami. 

Tři učí jen nebo převážně a jedna částečně na 1. stupni, ostatní jen na 2. stupni: dvě vyučují 

jazyky (český/anglický, druhá německý/ruský v kombinaci s ostatními předměty). Poslední 

respondentka vyučuje předměty ze skupiny ostatní. Co se týče struktury podle délky praxe, 

jsou mezi respondentkami dvě s praxí mezi 6 a 12 lety, jedna s praxí od 12 do 19 let, ostatní 

jsou velmi zkušené pedagožky s praxí nad 19 let (z toho dvě s praxí nad 27 let). 
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názoru nejsou vhodné pro takové aktivity.
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V šesti případech respondenti zvolili odpověď nemám dostatek času na zařazování těchto 

aktivit: jeden muž a pět žen (z toho čtyři vyučují jen nebo převážně na 1. stupni). Odpověď 

byla ve dvou případech zvolena jako jediná pociťovaná bariéra, ve čtyřech případech v 

kombinaci s dalšími volbami, z toho třikrát v kombinaci s volbou práce učitele je už tak 

náročná, nedá se stihnout vše.  

 

Třetí nejčetnější volbou je odpověď rád bych aktivity zařadil(a), ale nemám pro to vytvořeny 

podmínky, kterou vybrali čtyři respondenti. Všichni čtyři respondenti v následující otázce č. 9 

vyslovili názor, že k zařazování aktivit k rozvoji podnikavosti by uvítali metodickou podporu. 

 

Pro volbu jiné se rozhodli také čtyři respondenti, resp. respondentky, z nichž dvě učí jen nebo 

převážně na 1. stupni, druhé dvě učí na 2. stupni (jedna matematiku a druhá předměty ze 

skupiny F, Ch, Př, D, Z). Následuje kompletní výčet odpovědí vepsaných do textového pole: 

 Některé žáky je těžké vůbec k něčemu přimět 

 Nesouhlasím s vytvořením samostatného předmětu. Dle mého názoru patří 

podnikavost mezi volní vlastnosti a ty lze rozvíjet ve všech předmětech, pokud z toho 

bude předmět samostatný, sklouzne opět k vyplňování testů a šprtání pro známky – viz 

občanská výchova, výchova ke zdraví, výchova k finanční gramotnosti apod. 

 Je to věc osobního přístupu učitele, 

 Je to obtížnější vzhledem k věku žáků.  

 

3.5  Facilitátory výchovy k podnikavosti 

 

Poslední výzkumná otázka zněla: Co by Vám pomohlo při rozvoji podnikavosti u žáků a co 

doposud postrádáte? Pro odpověď byla nabídnuta možnost vícenásobné volby z položek: (1) 

podpora vedení školy, (2) metodická podpora, kurz; (3) materiální vybavení; (4) organizační 

zajištění nebo spolupráce s kolegy; (5) finanční ohodnocení za práci navíc; (6) nevím a 

položky jiné s volným textovým polem k doplnění. Na otázku odpovědělo 21 respondentů (18 

žen a 3 muži): 

 

Čtrnáct učitelů by uvítalo metodickou podporu, kurz apod. Kombinaci odpovědí metodická 

podpora, kurz apod. a organizační zajištění nebo spolupráce s kolegy (případně v kombinaci 

ještě s některou z dalších možností) zvolilo sedm z nich. Ze šesti respondentů, kteří zvolili 

odpověď nevím, se jich v předcházející otázce pět vyjádřilo, že jimi vyučované předměty 

nejsou podle jejich názoru vhodné pro aktivity k rozvoji podnikavosti. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Někteří učitelé již v současné době do výuky zařazují prvky k rozvoji podnikavosti a považují 

to za přirozenou součást vzdělávání. 

 

Největší bariéru vidí autorka ve vnitřním přesvědčení řady učitelů o nevhodnosti zařazování 

prvků k výchově k podnikavosti do jimi vyučovaných předmětů. Dosáhnout změny v postoji 

pedagogů bude pravděpodobně náročné, ale pro úspěch klíčové. Ostatní vnímané bariéry lze 

odstranit relativně snadněji. Škola má dostatečné prostředky na financování materiálního 

vybavení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i na zajištění metodické podpory. 

Organizační zajištění a zlepšení vnitřní komunikace je zcela v silách školy. 
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Graf 3 Facilitátory výchovy k podnikavosti 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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ABSTRACT 
 

The paper relates to a very current topic, which is health as the most valuable substance of 

the entire human community. Today's modern society has all the characteristics of the 

consumers society and it has been moving away from the natural and reasonable standards of 

conduct towards the natural systems, although it has the hallmarks of information from the 

area of the rapid development of science and research. So it draws to diversity of opinions on 

the principled phenomena and processes in nature and in society itself. Thus health care is a 

social and moral issue today. The paper highlights some of the primary issues in this area in 

order to ensure adequate health care for the majority of human society. 
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ÚVOD 
 

Pokroky v oblasti vědy a výzkumu a nové sofistikované technologie nám umožňují poznávat 

složitou vývojovou cestu rodu Homo Sapiens, poznávat zákonitosti jeho fylogeneze i 

ontogeneze, které v mnoha případech bortí předchozí názory na vznik a evoluční trajektorii 

moderního člověka od jeho exodu z afrického kontinentu do míst současného osídlení, které 

jako u jediného biologického druhu nezná zásadní geografické překážky. Ruku v ruce s tímto 

postupným procesem poznávání historie lidského rodu věda upřesňuje znalosti z oblasti 

vývoje prostředí naší planety, ale také zaměřuje pozornost na člověka samotného, na jeho 
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životní styl a na kvalitu jeho života. V ní hraje fundamentální úlohu statek nejcennější – 

ZDRAVÍ. 

 

Zdraví se týká nás všech. Je cennou hodnotou individuální i sociální, která významně 

ovlivňuje kvalitu života v každém věku. I když k dosažení co nejlepšího zdraví je nutno 

zapojit komplex různorodých aktivit, jako jsou prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace, je 

nutno si uvědomit, že samotné zdravotnické služby nejsou schopny zdraví zajistit. Je známo, 

že zdraví lidí je obecně podmíněno tím, zda a do jaké míry dokáží k ochraně udržení a rozvoji 

svého vlastního zdraví přispět nejen jednotliví občané, ale také jakou podporu najdou u všech 

ostatních i v celé lidské společnosti. Základ zdraví spočívá v rodinách, školách a na 

pracovištích, všude tam, kde lidé žijí. Zdraví vzniká společným úsilím lidí, jejich blízkých a 

známých a v neposlední řadě také činností politiků, prací zdravotníků i aktivitou pracovníků 

mnoha dalších odvětví, jak to schematicky znázorňuje obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Hlavní determinanty zdraví 

 

 
 

(Zdroj: Zamarský & Zamarská, 2003) 

 

Hospodářské převraty a války v zemích střední a východní Evropy a Společenství nezávislých 

států v 90. letech minulého století prohloubily propast mezi zdravotním stavem obyvatel v 

různých zemích evropského regionu a odrazily se rovněž v řadě rozdílů u mnoha zdravotních 

ukazatelů. Nesnáze spojené s bídou a nezaměstnaností prohlubují společenskou nerovnost a v 

některých zemích vyvolávají snížení kvality života, růst násilí a oslabení sociální soudržnosti. 

Problematická kvalita zdravotnických i jiných služeb a nerovnováha mezi poptávkou a 

dostupností zdrojů vyvolala v některých zemích obavy z rozpadu obtížně vybudovaných 

sociálních sítí a sociálních opatření. Postupující procesy globalizace, decentralizace a 

pluralismu spolu s nabídkou nových příležitostí vyvolává někdy dojem, že jedinci a dokonce i 

samotné vlády mají stále menší vliv na rozhodování o zdraví. V mnoha zemích se zvětšil 

rozdíl v kvalitě zdraví mezi sociálně ekonomicky slabšími a silnějšími skupinami obyvatel. 
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Uvažujeme-li o budoucnosti zdraví v Evropě, je třeba si uvědomit, že se potýkáme s 

nejistotou a s problémy, jakými jsou např. migrace a sociální konflikty. Na druhé straně 

informační technologie, biotechnologie, genetika a mikrotechnologie se vyvíjejí velmi rychle 

a ovlivňují způsoby naší komunikace, naši práce, naše životní prostředí i metody a formy 

poskytování zdravotnických služeb. Přes tyto kontrastní skutečnosti existují důvody k naději a 

optimismu. Jednadvacáté století by se mohlo stát prvním stoletím, ve kterém se rozvoj lidské 

komunity stane v jednotlivých zemích hlavní prioritou. K naplnění těchto předpokladů nás 

čeká ovšem hodně práce. 

 

Konference WHO ve Frankfurtu a v Helsinkách vytvořily společnou evropskou strategii pro 

vytváření zdravého životního prostředí, kterou přijaly všechny státy regionu ve svých 

meziresortních národních akčních plánech zdraví a životního prostředí. Záměr programu 

„Zdraví pro všechny v jednadvacátém století“, přijatý světovým společenstvím má za cíl 

realizovat vizi zdraví pro všechny. Tato vize určila globální priority a cíle pro první dvě 

desetiletí 21. století, které mají vytvořit pro lidi na celém světě podmínky k dosažení nejvyšší 

možné úrovně zdraví v průběhu jejich života. Otázkou zůstává, jak se tyto prioritní cíle plní. 

 

 

1  POJEM ZDRAVÍ A NEMOCI 

 

Aniž bychom chtěli zacházet do podrobností, je nutno si alespoň ve stručnosti připomenou 

definice obou pojmů v záhlaví tohoto bodu. Uvádíme je ale také proto, že mají přímou 

souvislost se smyslem tohoto příspěvku. Zdraví a nemoc představují základní formy průběhu 

životního děje a jsou hlavními medicínskými kategoriemi. Za zdraví se považuje „stav úplné 

fyzické, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemocí nebo tělesné chyby“ 

(definice expertů WHO). 

 

Obrázek 2 Stav základních subsystémů 

 

 
 

(Zdroj: Zamarský & Zamarská, 2003) 

 

Nemoc je nový kvalitativní stav organismu, vznikající v důsledku působení patogenního 

faktoru. Je odezvou patologického děje, charakterizovaného abnormální odchylkou jedné 

nebo několika podstatných veličin vnitřního prostředí účinkem patogenního podnětu v 

organismu jako celku narušením procesů rovnováhy mezi člověkem a okolím. 
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Starší definice zdraví a nemoci zvýrazňovaly především biologickou stránku organismu, při 

čemž sociální aspekt zůstal bez povšimnutí. Zdraví se tak ztotožňovalo s pojmem norma a 

jeho protiklad s pojmem nemoc. Pojem norma se však vztahuje na biologickou a pojem zdraví 

na sociální podstatu člověka (obrázek 2). 

 

Na základě experimentálních modelů lze vznik nemoci interpretovat jako trvalé vychýlení 

množiny homeostazovaných hodnot za tolerované hranice. Organismus se v tomto pojetí 

chová jako složitý autoregulační systém, který udržuje množinu podstatných proměnných 

veličin v rozmezí požadovaných hodnot. Obrázek 3 představuje metodologický model vztahů 

mezi zdravím a nemocí. Lidská psychika představuje kvalitativně natolik odlišný stupeň 

vývoje organismu, že zdraví a nemoc člověka nelze chápat pouze z biologického hlediska. 

 

Obrázek 3 Stav základních subsystémů. 

 

 
 

(Zdroj: Zamarský & Zamarská, 2003) 

 

Živou přírodu na naší planetě Zemi a její materiální prostředí ve vodách, na pevninách a v 

atmosféře lze obecně považovat za ekologický systém, který udržuje svojí celkovou 

dynamikou rovnováhu, stabilitu, rovnoměrný tok energie a ustálený koloběh látek. Jednotlivé 

organismy jsou ve vztahu k životnímu prostředí systémy otevřenými, fungujícími pouze za 

podmínky neustálého oboustranného toku hmoty a energie mezi nimi a okolím. A člověk je 

jedním z těchto organismů.  

 

Z výše uvedených myšlenek vysvítá také skutečnost proč o zdraví i zdravotnictví mohou 

přemýšlet a psát i „nezdravotníci“. Nejde o nic nepřirozeného, neboť téma příspěvku 

představuje významný aspekt diverzity názorů společnosti na zdravotnictví. Máme plným 

právem za to, že musíme zařadit celé zdravotnictví do oboru činnosti služeb, a to i s vědomím, 

že se jedná o službu, která má v některých oblastech jisté specifické rysy, podobně jak je 

tomu u služby náboženských obcí, sociální služby, obranné či vzdělávací služby. 
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Právě to, že se v případě zdravotnictví jedná o službu (od slova sloužit), je zde bazální důvod 

společenských kontroverzí a mělo by být podloženo společenským konsensem. Míníme tím 

dohodu, která bude mít společenské rysy, tzn. podstatný rozdíl mezi prací sluhy (služky, 

pomocníka v domácnosti či „oper“) a práci lékařů a všeho personálu ve zdravotnických 

zařízeních). V současném společenském systému bude jeho garancí rozhodování zástupců 

společnosti – politiků a administrativního aparátu – ve prospěch všech příslušníků 

společnosti, přispívajících formou daní a odvodů. 

 

Jsme si vědomi, že máme společenský systém, podporující mnoho svobod. Jednou z nich je i 

svoboda podnikání, mnohdy založená na sobeckých cílech podnikatele. Zde je možno zařadit 

i služby zdravotnické. Kvalita služby a především zkvalitnění životních procesů pacienta není 

vždy spojená s její cenou. Ceny jsou často nastaveny jako výslednice podnikatelského záměru 

(rozšiřování portfolia služeb, zajištění nejmodernější zdravotnické techniky, která nemusí 

vždy znamenat jednoznačný pokrok, ale je podpořena masovou reklamou, či internalizaci 

zisků získáním bohaté klientely). 

 

Základní rozdíl ve společensky prospěšné a individuálně prospěšné (podnikatelské) službě je 

v její efektivnosti, spolehlivosti a sociální přijatelnosti. Jako příklad můžeme uvést Pražské 

protonové centrum, jehož většina výkonů je extrémně finančně náročná, aniž by toto centrum 

generovalo extrémně vyšší úspěšnost a spolehlivost léčby u široké masy pacientů. Z toho je 

patrné, že v tomto soukromém zařízení podnikatelský záměr rychlé návratnosti investic 

převažuje nad společenskými efekty, jejíž součástí je i materiální dostupnost takové péče. To 

však souvisí s kvalitou života. Jaký smysl by mělo obrat pacienta a jeho rodinu o zdroje, které 

by jim bránily v kvalitě života odpovídající jejich schopnostem? Proto většinový společenský 

status zdravotní péče musí být dostupný a účinný, tedy společensky efektivní. 

 

Většinu společenských efektů vytvářejí ti, kteří generují tzv. přidanou hodnotu, která se za 

pomoci souboru služeb uplatní na trhu produktů (potřebných, nových, zajímavých apod.). Z 

makroekonomického hlediska jsou to zejména ti, kteří přispívají k tvorbě tzv. hrubého 

domácího produktu, tzn. produkty vyrábějí (tvoří přidanou hodnotu) a produkty nakupují 

(ocení a provozují produktovou přidanou hodnotu). 

 

 

3  SYSTÉMY A SYSTÉMOVÉ VZTAHY MUSÍ PLATIT 

    I PRO ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Jako systém jsou označovány soustavy složené s různých entit (lidí, staveb, strojů, přístrojů 

zařízení). Podstatným znakem jejich fungování je vzájemné propojení sítí vazeb, např. 

hmotných, energetických, informačních. Součástí systémů je jejich řízení, tj. řídící subsystém, 

kterým se reguluje vliv celého systému na jeho okolí. Prostřednictvím metod strukturální 

analýzy jsou identifikovány tyto vlastnosti struktury systému: 

1. Existence / neexistence vazeb mezi prvky, souslednost vybraných prvků, spojení v 

systému, úplnost – spojitost struktury a její nadbytečnost. 

2. Orientace vazeb, vztah následnosti / předcházení mezi prvky v systému, cesty v 

systému, dosažitelnost jeho prvků, strukturní kompaktnost, stupeň centralizace. 

3. Kvalita vazeb a jejich parametry jsou pak vyhodnocovány prostřednictvím modelů. 
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Modely struktury systému umožňují posuzovat jeho uspořádanost, resp. průběh vazeb mezi 

jednotlivými komponenty systému nezávisle na typu prvků, jichž se spojení týká. Na 

obrázku 4 jsou uvedeny základní typy strukturních elementů, které se uplatňují i při 

konstruování reálných systémů. 

 

Obrázek 4 Schéma procesu se zobrazením jeho systémových 

transformací (pracovní proces). 

 

 
 

(Zdroj: Mezuláník & Ponický, 2015) 

 

Provozuschopný systém je charakteristický aktivujícími se procesy, kde jsou tyto dvě složky 

v dialektické jednotě. Podle průběhu procesů, jejich vlastností a známých fyzikálních 

zákonitostí, provozní systémy aplikují různé technologie, a naopak zabezpečení vhodného 

průběhu procesu je vázáno na existenci určitého uspořádání systému. Systémy jsou zdrojem 

předpokládaných účinků (vlivů), které realizují požadovanou změnu stavu subjektu (suroviny, 

média, pacienta, polotovaru, výrobku apod.). Dochází tady ke stavové nebo rozměrové 

TRANSFORMACI.  

 

Výkonnost systémů je v zásadě sumárním produktem výkonnosti procesů. Pod pojmem 

výkonnost je nutno chápat vlastnosti, vypovídající o průběhu jednotlivých procesů celého 

technického či technologického systému. Výkonnost je tedy mírou dosahovaných výsledků. 

Znalost těchto vlastností, dostatečně přesně diagnostikovaných a dle možnosti průběžně 

monitorovaných je důležitá pro jejich operativní řízení za účelem plnění požadavků na 

funkčnost, spolehlivost a stabilitu systémů. Monitorování a měření výkonnosti je proto 

důležitým úkolem zejména vlastníků procesů. Tedy těch, kteří o procesech vně systémů 

rozhodují a realizují je. 

 

Jsme přesvědčení, že stejně jako ekologické a biologické systémy fungující ve spirále svých 

životních cyklů, jsou i technické systémy limitovány svými životními cykly a proto má 

značný význam monitorování výkonnosti a stanovení racionálních hranic výkonnosti všech 

systémů. To zajisté zpomalí inovační dynamiku za přispění i kapitálové diversifikace a 

zdrojové vyčerpanosti národních a mezinárodních společenství. Nadměrné vyčerpávání 

zdrojových možností Země i lidských společenství vyvolané jediným aspektem – akcelerací 
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spotřeby iniciované výrobci za účelem maximalizace zisku je podle našeho názoru již na 

hraně udržitelnosti. Východiskem z této situace je návrat ke spotřebě generované 

POTŘEBOU a nikoliv marketingem akcelerovanými přáními vyššího komfortu a pomyslné 

bezpečnosti na úkor odpovědnosti. 

 

Myšlenky obsažené v předchozím odstavci platí dle našeho názoru i pro zdravotnictví. 

Marketingové využívání statistik a prodlužování délky života je bez adekvátního zvýšení jeho 

kvality pouze iracionální položkou prezentace zdravotnických (resp. farmaceutických) 

systémů v domácím i v globálním měřítku a vymyká se i přirozenosti rovnováhy, jak ji známe 

v přírodě, ve které je nejvyšší evoluční prioritou udržitelnost. 

 

 

4  NÁSTROJE PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Soubor nástrojů působících ve zdravotnictví a tvořících obecně zdravotnický systém 

představují: 

 zdravotnický personál,  

 zdravotnická zařízení, 

 zdravotnická technika (včetně farmaceutických léčebných prostředků), 

 lidská sounáležitost, 

 společenská sounáležitost (společenská podpora). 

 

Každý z těchto nástrojů je samozřejmou součástí systému zdravotnictví a proto jejich účinnost 

není jenom položkou jejich funkčních charakteristik, ale i všech vazeb, které sdílejí ve 

zdravotnictví jako systém, ale i vzájemně mezi sebou. Pro dosažení systémové rovnováhy 

proto není možno jedinou z těchto položek preferovat, ale naopak snažit se co nejvíce pro 

zajištění jejich systémové rovnováhy. 

 

 

5  ZDROJE V ROVNOVÁZE 

 

V médiích jsme svědky vystoupení mnoha laiků i odborníků, které argumentují různými 

floskulemi o globálním trhu v momentě, kdy se probírá problematika mezd, poplatků a peněz 

vůbec. A to v době, ky již čtvrť století po naši společenské změně v roce 1989 sociální rozdíly 

mezi vyspělými zeměmi a méně vyspělými se spíše prohlubují, než aby se zmenšovaly. 

V moderní a sociální spravedlivé společnosti je zdravotní a sociální péče jakousi 

samozřejmostí, garantovanou institucemi státu, protože se na něm podílí absolutní většina 

občanů. Takto kumulované zdroje pro tuto péči jsou však odvislé od podílu odvodů většinové 

populace. V porovnání s nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie jsou u nás platy absolutní 

většiny občanů na třetinové úrovni, odvody proto nemohou být srovnatelné. Přesto vybavení 

většiny zdravotnických zařízení je na velice dobré úrovni a mnohdy okresní nemocnice svou 

vybaveností převyšují vybavenost podobných zdravotnických zařízení ve vyspělých zemích. 

To je bezesporu chvalitebné z pohledu péče, ale technické vybavení zdravotnických zařízení 

nikdy nenahradí lidskou péči a zájem o trápení nemocných či starších lidí. Je dobré si 

uvědomit i další souvislosti, které se vážou na kvalitu života a schopnost ji vnímat pozitivně 

ve prospěch osobního štěstí a radosti z prožitků všedního dne. Nelze tedy výkonnost 

zdravotnického a sociálního systému poměřovat jen délkou dožití, ale kvalitou dožití. Je 

nutno mít na zřeteli, že současnou situaci ve velké míře stimuluje obrovský tok peněz ve 
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farmaceutickém průmyslu a v průmyslu vyrábějícím zdravotnickou techniku (termografy, 

tomografy apod.). Bohužel většina těchto nástrojů zdravotní a potažmo i sociální péče má 

spíše udržovací charakter, nežli charakter uzdravovací či renovační. Ve snaze udržet krok 

s vyspělým světem jej „kopírujeme“. Ale přiznejme si upřímně, o kolik desítek procent 

pacientů bychom měli méně, kdyby neexistoval tak obrovský existenční tlak na lidi, jaké 

dysfunkce některých orgánů způsobuje stres a tlak okolního prostředí, kterému se většina lidí 

neumí bránit (žijí jen tak, jak to vidí ve svém okolí). 

 

To znamená, že čím větší je disharmonie lidského společenství, tím více se generuje 

nemocnost populace, z čehož i zdravotnický systém vytváří cyklický tlak na zvyšování 

odvodů do systému. Tyto vyšší odvody pak následně nutí lidi k větší napjatosti jejich 

osobních zdrojů a vede k většímu tlaku, což produkuje ještě větší zdravotní disharmonie. 

Vzniká tak začarovaný kruh, ze kterého dnešní společnost neumí nebo nechce vystoupit a 

nehledá řešení, které by tuto cyklickou spirálu zastavilo, nebo alespoň zbrzdilo. 

 

Tímto způsobem se stále více a více dostáváme do situace, ve které zdravotní systém nebude 

sloužit pro absolutní většinu populace, ale jen pro ty „šťastnější“ a dravější. Všeobecně je 

známé vyjádření jednoho nejmenovaného politika, který nezná špinavé nebo ukradené peníze, 

ale jen peníze, které někdo má a jiní nemají. 

 

Co to vše znamená? Pokud nezmírníme tlak zevnitř zdravotního systému na přiměřený růst 

zdrojů, motivovaný často platovými podmínkami ve zdravotnictví, pak ten „dobrý“ a 

přípustný systém se časem změní na možná dobrý, ale nepřístupný systém. To ale logicky 

povede k jeho zmenšení a tedy i k redukci personálu. Rovnováha zdrojů musí znamenat i 

v personální oblasti jistý racionální vztah k osobní spotřebě. Co tím máme na mysli? Pokud 

budou lékaři požadovat platy na úrovni německých lékařů, musí se buďto spolu se zbytkem 

společnosti postarat o to, aby všichni měli německé podmínky a pak poteče do 

zdravotnického systému i podobný balík peněz. Druhou možností je, že takoví lékaři či další 

personál půjdou pracovat do Německa. Otázkou pak zůstane, kdo bude hradit přípravu 

takových lékařů, sester apod. (má i to jít ze společného, byť to společnému nepřispívá?). Je tu 

ale i možnost, že se budeme držet zdravého rozumu a i tyto platové požadavky budou 

poměřitelné s většinovou společností. Uveďme pár příkladů, které v „běhu života“ ani 

nevnímáme, bereme je jako samozřejmost a nedomýšlíme v kontextu našeho tématu jejich 

dopad. Učitel základní školy naučil všem elementárním zručnostem a znalostem budoucího 

lékaře, což je mnohdy úloha nelehká. Přesto se v životě nedočká platu srovnatelného 

s průměrným lékařem. Horník pracuje ve velice těžkých podmínkách a díky tomu se může 

doma ohřát i lékař. Dostáváme se tak k principu spravedlnosti a přiměřenosti. 

 

 

6  PRÁVO VERSUS SPRAVEDLNOST 

 

Po listopadu 1989 jsme velmi rychle převzali tzv. americký právní systém, který staví právo 

nad spravedlnost a odvozuje ho od zákonů, které jsou a priori konstruované od osobní 

svobody jednotlivce. Ale od jakého jednotlivce? 

 

Můžeme zde použít historickou paralelu římského senátora, který brání své „politické“ 

postavení jako zástupce lidu v senátu a senát je zákonodárný sbor, ve kterém ale funguje 

princip obce (kmene, komunity) a zájmu obce, tj. většinový princip. Koho ale prezentoval 

senátor Říma? Do senátu se dostal skrze různé úplatky a úvěry, ze kterých pořádal hry pro 
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plebs, nebo vojáky verboval na výboje a z lupu (reparací) „uplácel lid“ a kupoval si postavení 

politické (dobře je znán např. Césarův případ). Naklonit si při volbách většinu, ještě 

neznamená tu většinu reprezentovat. Součástí Říma byli přece i méněcenní „Římané“ z 

provincií, stejně jako otroci. 

 

Výše uvedený příměr jsme tu postavili na podporu myšlenky, že pokud nebude přiměřeně 

kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny příslušníky společnosti, pak nezabráníme 

epidemiím, přenosu nebezpečných teritoriálních nemocí z jiných oblastí pro imunitní selhání. 

Tady proto musí být povýšen princip spravedlnosti a přiměřenosti. Následně tomu musí být 

přizpůsobená i pravidla pro nastavení zdravotnického systému, což jsou zpravidla zákony a 

další regulační akty. Dovolte možná ne zcela přiměřené prezentování tohoto principu, jak se 

to opakovaně stávalo ve starověku, středověku i novověku. Dětem bohatých rodičů, byť 

neměly evolučně a geneticky vygenerovanou dobrou zdravotní způsobilost, byla věnována 

nepřiměřená starostlivost i lékařská péče, a přesto přírodní výběr často zafungoval a skončilo 

to exitem. Na druhé straně dítě chudých, byť dobře imunitně vybavené umíralo např. na 

podvýživu. Lze to považovat za spravedlnost, je to v souladu s principy přírodní rovnováhy? 

 

Z výše uvedených úvah vyplývá, že požadavky zdravotního systému musí být přiměřené 

možnostem CELÉ populace. Nepřiměřený růst výdajů v jednom sektoru života společnosti 

vyvolá nepřiměřenou reakci dalších sektorů společenského života a proto i zdravotnictví musí 

být dimenzováno tak, aby bylo dlouhodobě udržitelné pro celou společnost. V tom se 

sjednocuje právo i spravedlnost u tvorů, které nesou pojmenování Homo sapiens. Výkonnost 

a udržitelnost zdravotního systému musí být komparativní přirozenému rozvoji pokud možno 

celé společnosti a ne jenom některým jejím členům, což jsme zažívali v zašlých historických 

společenských systémech minulosti. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Jsme si vědomi toho, že problematika příspěvku není jednoduchá a dosažení společenského 

konsensu je obtížné a podléhá výkyvům v politické sféře. Je však zapotřebí si uvědomit, že 

diskutované téma je nutno vidět VŽDY i v širším časovém horizontu, neboť zdraví 

představuje statek nejcennější, a to pro všechny členy lidské komunity. Upozorňujeme i na 

skutečnost, která začíná být stále více vnímána, a sice že naše současné civilizace, naše lidská 

společnost se svým konzumním pojetím života vzdaluje někdejšímu „životu podle potřeb“. A 

nutno vidět důsledky této situace. Na druhé straně zde nediskutujeme téma nové. Lidstvo 

přece zná již dlouho tzv. vznešené pravdy: 

1. Existuje utrpení. 

2. Utrpení má svůj vznik a původ. 

3. Existuje zánik utrpení. 

4. Existuje cesta vedoucí k zániku utrpení. 

 

Tak co nám chybí? Zřejmě moudrost a odvaha k tomu, abychom mohli adekvátně jednat. 

Tuto odvahu budeme muset nacházet i s ohledem na budoucí charakter vývoje vyspělé lidské 

civilizace, nazývané Industrie 4.0. Budeme muset tak činit i v současném našem prostředí, ve 

kterém se nám většinou žije dobře a životní energii věnujeme mnohdy na řešení zcela 

okrajových problémů. 
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