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Abstrakt

Bákálá� ř�ská�  přá� cě  sě  záby�vá�  zlěps�ová�ní�m  dodávátělsko  -  zá�káznicky�ch  vztáhu! .  Hlávní�

pozořnost jě vě�nová�ná pouz� ití� mětod ná záznáměnáně�  něshody v ořgánizáci. V těořětickě�  c�á� sti

jě popsá�n zá�kázní�k, dodávátěl, dodávátělsko - zá�káznickě�  vztáhy á třěndy v ř�í�zění� vztáhu!  sě

zá�kázní�ky.  V  přáktickě�  c�á� sti  jě  ánályzová�n  souc�ásny�  stáv ořgánizácě  i  co  sě  ty�c�ě  stávu

v moměntá� lní�  pánděmii  á  pouz� ití�  ná� střoju!  ná  ánály�zu něshod v  ořgánizáci.  Cí�lěm přá�cě  jě

vytvoř�ění� dopořuc�ění�, ktěřá�  by mě� lá sní�z� it vy�skyt záznáměnány�ch něshod, ktěřě�  májí� vliv ná

zá�kázní�ká.

Klíčová slova

Zá�kázní�k, dodávátěl, něshody, řiziká, ánály�zá, př�í�c�iny

Abstract

This Báchěloř's thěsis  is focusěs on impřoving suppliěř - customěř řělátionships. Thě máin

objěct is thě usě of měthods foř  founděd discřěpánciěs in thě ořgánizátion. Thě thěořěticál

pářt děscřiběs thě customěř, suppliěř, suppliěř-customěř řělátionships ánd třěnds in customěř

řělátionship mánágěměnt. Thě přácticál pářt ánálysěs thě cuřřěnt státě of thě ořgánizátion

ánd ořgánizátion in  thě  cuřřěnt  pánděmic  situátion  ánd  thě  usě  of  tools  to  ánálysě

diságřěěměnts in thě ořgánizátion. Thě objěct of thě thěsis is to cřěátě řěcomměndátions thát

should řěducě thě occuřřěncě of founděd discřěpánciěs thát áffěct thě customěř.

Keywords

Customěř, suppliěř, nonconfořmitiěs, řisks, ánálysis, cáusěs
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Úvod
V dněs�ní� době�  ěxistujě vělká�  konkuřěncě vě vs�ěch obořěch. Přoto jě du! lěz� itě�  si umě�t zí�skát á

udřz�ět zá�kázní�ky. Nějlěps�í�m zá�kázní�kěm jě spokojěny�  zá�kázní�k, ktěřy�  si přávidělně�  objědná�vá�

vy�řobky něbo sluz�bu. S1pátně�  vztáhy sě zá�kázní�kěm němájí� dobřy�  dopád ná ořgánizáci á pokud

jě  u  zá�kázní�ká  moz�nost,  vě� ts� inou  př�ějdě  kě  konkuřěnci,  tí�m  ořgánizácě  ztřátí�  zisky  á

v nějhořs� í�m př�í�pádě�  i ně�kolik dáls� í�ch zá�kázní�ku!  budě ná� slědovát á ořgánizácě sě budě musět

zřus�it.  Z  tohoto  du! vodu  jě  dobřě�  zlěps�ovát  svě�  vztáhy  sě  zá�kázní�ky.  Doká�zát  zlěps�it  svoji

vy�řobu á komunikáci sě zá�kázní�kěm. Zá�kázní�k mu! z�ě by� t něspokojěny�  co sě ty�c�ě vzhlědu á táky

tí�m,  jěstli  mu  př�ijdě  vy�řoběk  něbo  sluz�bá  vc�ás.  Cí�lěm  by  mě� lo  by� t  minimálizovát  moz�ně�

př�í�c�iny, ktěřě�  zpu! sobí� něgátivní� vliv ná zá�kázní�ká á jěho vztáh s ořgánizácí�.

Bákálá� ř�ská�  přá� cě  sě  tědy  budě  záby�vát  zlěps�ová�ní�m  dodávátělsko  -  zá�káznicky�ch  vztáhu! .

Vymězí� pojěm zá�kázní�k, dodávátěl, budě sě vě�novát ř�í�zění� vztáhu!  sě zá�kázní�ky, dodávátělsko -

odbě�řátělsky�m vztáhu! m á třěndu! m v oblásti ř�í�zění� vztáhu!  sě zá�kázní�ky v ořgánizáci.

Zvolěny�m tě�mátěm bákálá� ř�skě�  přá� cě sě áutoř záby�vá�  hlávně�  z du! vodu!  záznáměnány�ch c�ásty�ch

něshod v ořgánizáci,  ktěřě�  ovlivn� ují�  vztáh zá�kázní�ká á tákě�  z  du! vodu svě�ho dlouhodobě�ho

pu! sobění� v ořgánizáci. Zá� řověn�  bylo přo áutořá lá� kávě�  zpřácovát toto tě�má, jělikoz�  mu př�is� lo,

z�ě sě tí�mto tě�mátěm moc publikácí� nězáby�vá� .
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1. Úvod do problematiky dodavatelsko – zákaznických vztahů 

1.1 Zákazník

Zá�kázní�k  př�ijí�má�  státky,  sluz�by  něbo  přodukty,  ktěřě�  zí�ská�  od  obchodní�ká,  přodějcě  něbo

dodávátělě.  Zá�kázní�k  nění�  vz�dy  spotř�ěbitěl,  zá�kázní�k  si  zboz� í�  jěn  kupujě,  němusí�  ho  vz�dy

uz� í�vát.

Zá�kázní�k  by�vá�  ovlivně�n  á  vě�ts� inou s  u� silí�m podnikátělě  jě  př�ěsvě�dc�ěn,  z�ě  si  chcě  přodukt

koupit přá�vě�  u tohoto podniku. Podnikátěl sě zámě�ř�ujě vě�ts� inou ná cí�lovou skupinu, ktěřou sě

snáz� í� oslovit á musí� o ní� př�ěmy�s� lět jěs�tě�  př�ěd záhá� jění�m podniká�ní� [1, 2, 21].

Vztáhy mězi  spolěc�ností� á zá�kázní�kěm, ktěřy�  má�  podobu jědnotlivcě  něbo domá�cností�  jsou

pojměnová�ny  B2C  (businěss-to-customěř)  á  vztáhy  mězi spolěc�nostmi  jsou  názy�vá�ny  B2B

(businěss-to-businěss).  Zá�kláděm  střátěgiě  holistickě�ho  mářkětingu  jsou  silně�  vztáhy

zá�kázní�ku!  sě spolěc�ností�. Přopojění� sě zá�kázní�kěm známěná�  by� t v kontáktu á mí�t vztáh, ktěřy�

sě  dá� lě  řozví�jí�.  Spolěc�nosti  by sě mě� ly  náuc�it,  ják př�ějí�t  od zámě�ř�ění�  ná  vy�řobu přoduktu!

k zámě�ř�ění� ná zí�ská�ní� zá�kázní�ku!  [1, 2].

1.2 Spokojenost zákazníka

Spokojěnost zá�kázní�ká jě vělmi du! lěz� itá� ,  odví�jí�  sě od ní�  pocit potě�s�ění�  něbo pocit zklámání�

v př�í�pádě�  něspokojěnosti zě sřovná�ní� zboz� í� s jěho oc�ěká�vá�ní�m. Pokud zá�kázní�kovo oc�ěká�vá�ní�

jě vys�s� í�,  něz�  jákě�  zboz� í�  mu bylo dořuc�ěno, jě zá�kázní�k něspokojěn. Náopák pokud zá�kázní�k

dostáně  zboz� í�,  ktěřě�  odpoví�dá�  jěho  oc�ěká�vá�ní�,  něbo  jě  lěps�í�,  něz�  oc�ěká�vál,  jě  zá�kázní�k

spokojěn. Hodnocění� z pohlědu zá�kázní�ká zá�visí� ná ně�koliká fáktořěch, á to hlávně�  ná vě�řnosti,

ktěřou má�  zá�kázní�k k uřc�itě�  ořgánizáci [20].

I kdyz�  zá�káznicky ořiěntováně�  ořgánizácě usilují� o zvys�ová�ní� á dosáhová�ní� vys�s� í� spokojěnosti

zá�kázní�ku! ,  němě� lá  by to by� t  jějich přiořitá.  Kdyby zvys�ová�ní�  spokojěnosti  zá�kázní�ku!  vědlo

kě sniz�ová�ní�  cěny á zvys�ová�ní�  řozsáhu sluz�ěb zá�kázní�ku! ,  jě moz�ně� ,  z�ě by to vědlo k sní�z�ění�

zisku!  ořgánizácě [20].

Přo  zá�káznicky  ořiěntováně�  ořgánizácě  jě  spokojěnost  zá�kázní�ku!  cí�lěm  i  mářkětingovy�m

ná� střojěm. Spolěc�nosti sě o svě�  zá�kázní�ky á jějich spokojěnost musí� stářát dálěko ví�cě, jělikoz�

intěřnět  jě  ná� střoj,  kdě  sě  s� í�ř� í�  vělicě  řychlě  á  snádno  dobřě�  i  s�pátně�  zkus�ěnosti.  Ně�ktěř�í�

zá� kázní�ci vlástní� i wěbově�  střá�nky, kám potě�  zvěř�ějn� ují� svě�  pocity [20].
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1.3 Loajalita zákazníků

Loájálitá  zá�kázní�ká  jě  oddánost  zá�kázní�ká  vu! c�i  fiřmě� .  Loájá� lní�  zá�kázní�k  němusí�  by� t  vz�dy

spokojěny�  zá�kázní�k  á  náopák.  Spokojěnost  jě  totiz�  moměntá� lní�  jěv.  Loájálitá  jě  náopák

dlouhodobá�  á  zá�visí�  ná  dopořuc�ění�,  přěfěřěnci  á  vě�řnosti.  Vysoká�  loájálitá  jě  přová�zěná

ěmocioná� lní�  vázbou,  něbo-li oddáností�  kě znác�cě  á  přoduktu.  Ořgánizácí�m  sě  loájá� lní�

zá� kázní�ci z dlouhodobě�ho hlědiská vyplá� cějí�,  přotoz�ě dopořuc�ují�  ořgánizáci i svě�mu okolí�,  á

tí�m  ták  zájis�ťují�  dlouhodobě�  př�í�jmy  ořgánizáci.  Ně�ktěřě�  spolěc�nosti  vyuz� í�vájí�  k  zí�ská�ní�

loájálity svy�ch zá�kázní�ku!  vě�řnostní� přogřámy [19]. 

Zá�kázní�ci, ktěř�í�  jsou loájá� lní�, nákupují�  u spolěc�nosti c�ástě� ji á kupují�  ví�cě přoduktu!  á sluz�ěb.

Touhá loájá� lní�ho zá�kázní�ká po změ�ně�  dodávátělě jě vělmi ní�zká� . Tito zá�kázní�ci jsou vě� ts� inou

mě�ně�  citliví� ná cěnu á jějich plátěbní� mořá� lká jě lěps�í� [19].

Loájá� lní�  zá�kázní�k  tákě�  ořgánizáci  pomá�há�  k  u� spořá�m  ná�kládu!  zá  řěklámu,  jělikoz�  sá�m

dopořuc�ujě ořgánizáci svě�mu okolí�. Náds�ěny�  á loájá� lní� zá�kázní�k dopořuc�ujě ořgánizáci á jějí�

znác�ku dobřovolně� , řá�d á zdářmá [19].

1.4 Řízení vztahů se zákazníky

Do  ř�í�zění�  vztáhu!  sě  zá�kázní�ky  spádájí�  vs�ěchny  c�innosti,  ktěřě�  sě  záby�vájí�  komunikácí�  sě

zá�kázní�ky,  koořdinácí�,  sláďová�ní�m á ř�í�zění�m.  Cí�lěm ř�í�zění�  vztáhu!  jsou spokojění�  zá�kázní�ci,

dlouhodobě�  vztáhy á zisk novy�ch zá�kázní�ku!  [16, 5].

Budová�ní�  vztáhu á jěho ř�í�zění�  sě zá�kázní�ky jě du! lěz� itě�  přo ořgánizácě, ktěřě�  upř�ědnostn� ují�

zá� kázní�ká ná přvní�m mí�stě� . Budová�ní� dobřě�ho á dlouhodobě�ho vztáhu sě zá�kázní�kěm sě ty�ká�

jějich  z� ivotní�ho  cyklu.  Ná  zác�á� tku  o  sobě�  zá�kázní�k  á  ořgánizácě  něvě�dí�.  Pokud  zá�kázní�k

o znác�cě uslys�ěl,  něbo ji  ně�kdě vidě� l,  nástá�vá�  ták přvní�  nává� zá�ní�  pově�domí�  sě zá�kázní�kěm.

Potě�  ná� slědujě dáls� í�  komunikácě s potěncioná� lní�m zá�kázní�kěm á pokud si přodukt zákoupí�,

stá�vá�  sě ták koněc�ně�  zá�kázní�kěm. Jěstli zá�kázní�k nákupujě přávidělně�  á přěfěřujě znác�ku př�ěd

konkuřěncí�,  stáně  sě  ták  vá�zány�m  zá�kázní�kěm.  Těnto  zá�kázní�k  jě  cí�lěm  vs�ěch  snáh ř�í�zění�

vztáhu  sě  zá�kázní�ky.  Kdyz�  sě  o  zá�kázní�ká  ořgánizácě  něbudě  stářát,  nástáně  u� páděk  á

př�í�pádně�  i ukonc�ění� vztáhu [16].
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Zá�kázní�k  jě  du! lěz� ity�  zdřoj  přo  káz�dou  fiřmu.  Běz  zá�kázní�ká  němá�  fiřmá  zdřoj  př�í�jmu!  zá

poskytnutě�  zboz� í�  něbo  sluz�by.  Spokojěny�  zá�kázní�k  něuváz�ujě  o  odchodu  kě  konkuřěnc�ní�

ořgánizáci á lzě mu snádně� ji přodá�vát dáls� í� sluz�by něbo přodukty. Zí�ská�ní� nově�ho zá�kázní�ká jě

tě�z�s� í�,  á přoto jě du! lěz� itě�  si co nějví�cě zá�kázní�ku!  udřz�ět. Spokojěny�  zá�kázní�k jě tědy du! lěz� ity�

z hlědiská zisku á sní�z�ění� přodějní�ch ná�kládu!  [5].

Základní činnosti řízení vztahů se zákazníky

Marketingové činnosti

Cí�lěm  tě�chto  c�inností�  jě  pozitivně�  pu! sobit  ná  zá�kázní�ká  v  přu! bě�hu  zá�kázní�ková  z� ivotní�ho

cyklu. Ořgánizácě musí� dá� t vě�dě� t o svě�  ěxistěnci á zájistit si ták pozitivní� vní�má�ní� á intěřákci,

přoto kombinujě řu! zně�  komunikác�ní� káná� ly. C1 innosti mářkětingu zájis�ťují� vystupová�ní� ná třhu

á  pu! sobění�  ná  potěncioná� lní�  i  souc�ásně�  zá�kázní�ky.  Táto  komunikácě  by�vá�  řozdě� lěná  do

mářkětingovy�ch kámpání� [3].

Činnosti obchodu a prodeje

Hlávní�m  cí�lěm  tě�chto  c�inností�  jě  přoděj  vy�řobku!  něbo  sluz�ěb  zá�kázní�ku! m.  Tyto  c�innosti

záhřnují�  u� plně�  vs�ě od nábí�dky áz�  po smlouvu, zájis�tě�ní�  plně�ní�  á popřodějní� sluz�by. Záhřnují�

komunikáci s konkřě� tní�mi zá�kázní�ky od zí�skání� á potvřzění� smluv, př�ěs pě�c�i áz�  po přoděj. 

Poskytnutí produktu nebo služeb

Zá�kázní�k  sě něřozhodujě  vz�dy podlě kválity  přoduktu něbo sluz�by,  přoto jě  du! lěz� itě�  umě�t

přodukt něbo sluz�bu dobř�ě přodát. Zá�kázní�k sě ř�í�dí� i podlě děsignu, vkusu, imágě něbo třěndu! .

Poprodejní služby a komunikace se zákazníky

V popřodějní� pě�c�i lzě změ�nit nápř�í�klád něspokojěnost zá�kázní�ká něbo podpoř�it jěs�tě�  ví�cě jěho

spokojěnost,  přoto  jsou  popřodějní�  sluz�by  á  komunikácě  sě  zá�kázní�ky  du! lěz� itě� . Do

popřodějní�ch  sluz�ěb  pátř�í�  dopln� ují�cí�  sluz�by  k  hlávní�mu  přoduktu,  jáko  jě:  podpořá,

fináncová�ní�, logistiká átd. Tyto sluz�by hřájí� řoli v řozdí�lu mězi konkuřěncí�.
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1.5 Segmentace trhu a zákazníků

Sěgměntácě třhu pátř�í�  do mětod mářkětingově�ho ř�í�zění�, spěcificky do ánály�zy třhu. ÚE c�ělěm

tě� to mětody jě poznát třh, ná ktěřy�  sě ořgánizácě snáz� í� vstoupit něbo ná ktěřě�m pu! sobí�. Třh sě

podlě  hlědisěk  dě� lí�  ná  řu! zně�  skupiny.  Tyto  skupiny  si  by�vájí�  podobně�  svy�mi  potř�ěbámi  á

ná�kupní�m chová�ní�m [12]. 

Sěgměntácě záhřnujě řu! zně�  křoky,  jáko jě:  přu! zkum třhu, kdě sě vytvoř�í�  křitě�řiá řozdě� lění�

zá�kázní�ku! . Existujě ně�kolik křitě�řií� přo sěgměntáci třhu. Kdyz�  sě vězmou ty nějc�ástě� js� í�, pátř�í�

sěm  nápř�í�klád:  gěogřáfická� ,  děmogřáfická� ,  socioěkonomická� ,  psychologická�  á  křitě�řiá

ná�kupní�ho  chová�ní�.  V  gěogřáficky�ch  křitě�řií�ch  sě  zá�kázní�ci  řozdě� lují�  podlě  gěogřáfickě�ho

řozmí�stě�ní�,  jáko jsou:  kontiněnty,  zěmě�  něbo  řěgiony ápod.  Zá�kázní�ci  podlě  vě�ku,  pohláví�,

ětniká,  ná�boz�ěnství�  á  podobně�  spádájí�  do  děmogřáficky�ch  křitě�řií�.  V  socioěkonomicky�ch

křitě�řií�ch  sě  zá�kázní�ci  dě� lí�  podlě:  socioěkonomickě�ho  státusu,  vzdě� lá�ní�,  povolá�ní�,  př�í�jmu,

postávění�  ápod.  Psychologická�  křitě�řiá  řozlis�ují�  zá�kázní�ky  podlě  psychologickě�ho  přofilu.

Do křitě�řií�  ná�kupní�ho chová�ní�  pátř�í�  nápř�í�klád fřěkvěncě á vělikost  ná�kupu, loájálitá,  postoj

k řiziku ápod. [12, 13].

Vy�hody sěgměntácě jsou v tom, z�ě sě uspokojí� sluz�by zá�kázní�ku! , oslovují� sě pouzě ti zá�kázní�ci,

přo ktěřě�  jě uřc�ěná nábí�dká. Ús�ětř�í� sě fináncě dí�ky zácí�lění� ná uřc�itou skupinu. Dáls� í� vy�hodou

jě nápř�í�klád to, z�ě komunikácě sě stáně ěfěktivně� js� í� á zí�ská�  sě konkuřěnc�ní� vy�hodá [12, 13]. 

Sěgměntácě  třhu  sě  dá�  vyuz� í�t  př�i  plá�nová�ní�  řěklámní�  kámpáně� ,  př�i  tvořbě�  vě�řnostní�ch

přogřámu!  á spotř�ěbitělsky�ch soutě�z� í�, př�i vy�voji novy�ch vy�řobku!  [13].

1.6 Dodavatel

Dodávátělěm jě ořgánizácě něbo osobá, ktěřá�  poskytujě podniku zdřoj ná vy�řobu přoduktu,

potř�ěbně�ho k obchodu. Od dodávátělě nákupujě odbě�řátěl. Pokud dodávátěl nákupujě od jině�

ořgánizácě něbo osoby, tá sě názy�vá�  subdodávátěl.

Vy�řobní� i něvy�řobní� podnik sě musí�  př�i svě�  c�innosti něustá� lě řozhodovát mězi jědnotlivy�mi

nábí�dkámi řu! zny�ch dodávátělu! .  V minulosti sě koukálo pouzě ná zisky, vělky�  obřát zboz� í�  á

sluz�ěb.  Dněs  sě  kládě  vě�ts� inou  ná  přvní�  mí�sto  pořozumě�ní�  potř�ěbá�m  zá�kázní�ku! ,  řozvoj
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vzá� jěmny�ch  vztáhu! ,  komunikácě  á  vytvoř�ění�  př�idáně�  hodnoty.  V  dněs�ní�  době�  si  zá�kázní�k

vybí�řá�  dodávátělě ná zá�kládě�  cěny, kválity á fořmy obsluhy. Zá�kázní�k jě v dněs�ní� době�  mobilní�

á schopny�  změ�nit dodávátělě. To vědě k hlědá�ní� řu! zny�ch střátěgicky�ch áliáncí� á spojová�ní� sě

s jiny�mi ořgánizácěmi [6, 7]. 

Aby sě podnik mohl řozhodnout přo ně�ktěřě�ho dodávátělě, musí� si zjistit dostátěk infořmácí�

o tom, ktěř�í� dodávátělě�  ná třhu vu! běc pu! sobí�. Třz�ní� pozicě dodávátělu!  zá�visí� ná jějich poc�tu ná

třhu, álě tákě�  ná poc�tu odbě�řátělu! . Odbě�řátělě�  ná třhu vystupují� jáko konkuřěncě přo fiřmu,

ktěřá�  tákě�  usilujě  o  zí�ská�ní�  dodávátělě.  Jsou  to  tědy  dvě�  řoviny  konkuřěncě.  Přvní�  jě

konkuřěncě sámotny�ch dodávátělu! , kdyz�  jě ná třhu ví�cě dodávátělu! , tí�m jě konkuřěncě mězi

nimi vys�s� í�.  Dřuhá�  řoviná jě konkuřěncě mězi odbě�řátěli, c�í�m ví�c odbě�řátělu! , tí�m sě jich ví�cě

snáz� í� zí�skát lěps� í�ho dodávátělě.

1.7 Dodavatelsko - zákaznické vztahy

Dodávátělsko - zá�káznickě�  vztáhy jsou zá�kláděm přo obchodová�ní� á jsou tvoř�ěny ná�kupěm á

přodějěm. Pěvnost tě�chto vztáhu!  á jějich sí�lá jsou přá�vě�  klí�c�ově�  přo u� spě�ch obou střán. R1 í�zění�

tě�chto  vztáhu!  přoto  v  sobě�  záhřnujě  vs�ěchny  c�innosti,  poc�í�nájě  tokěm  zboz� í�  á  sluz�ěb

od dodávátělu!  k zá�kázní�ku! m áz�  po koořdináci á ř�í�zění� př�í�slus�ny�ch infořmácí� [9].

Vy�slědkěm dodávátělsko -  zá�káznicky�ch vztáhu!  jsou objědná�vky  á smlouvy. Fořmá smlouvy

nění� př�ěsně�  jásná� , álě oběcně�  sě dopořuc�ují� tyto zá� sády:

- pí�sěmná�  podobá smlouvy, áby sě př�ěděs�lo vzniku moz�ně�ho spořu,

- objědná�vkovy�  fořmulá� ř�, vě ktěřě�m jsou př�ěsně�  dá�ny poz�ádávky ná dodá�vku á obsáhují� přo

fiřmu zá� znám o ná�kupěch á pohyběch zboz� í�,

- spřá�vně�  nástolit á zámě�ř�it sě ná zpu! sob plátby, to jě potř�ěbá z du! vodu moz�ně�  přoblěmátiky

u dlouhodoby�ch smluv [9].

Výběr dodavatele

Rozhodují�cí�mi c�initěli př�i vy�bě�řu dodávátělě jsou:

- spolěhlivost – jědná�  sě o vělmi du! lěz� ity�  fáktoř př�i vy�bě�řu dodávátělě. Dodávátěl, přo ktěřě�ho

sě řozhodně fiřmá by mě� l by� t schopny�  dodát poz�ádováně�  mnoz�ství� á kválitu, álě i dodát svoji
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dodá�vku  v  poz�ádovány�ch  těřmí�něch.  Mí�t  spolěhlivě�ho  dodávátělě  s  vys�s� í�mi  cěnámi  jě

vě vě� ts� ině�  př�í�pádu!  vy�hodně� js� í�,  něz�  lěvně�ho  á  mě�ně�  spolěhlivě�ho.  Riziko  něspolěhlivě�ho

dodávátělě fiřmy kompěnzují� vě� ts� í�mi zá� sobámi, to jě něěfěktivní� z du! vodu fináncí� á přostořu

vě skládu [6, 7].

- poskytováně�  sluz�by – mězi tyto sluz�by sě ř�ádí� plátěbní� á dodácí� podmí�nky, u� vě�řově�  moz�nosti,

sěřvis á ná�hřádní� dí�ly. 

- lokálizácě – jě to vělicě du! lěz� ity�  fáktoř, jědná�  sě hlávně�  o vzdá� lěnost mězi dodávátělěm á

fiřmou. Pokud ořgánizácě má�  mí�stní�ho dodávátělě, př�iná� s� í�  to ěkonomickě�  vy�hody v podobě�

niz�s� í�ch dopřávní�ch ná�kládu!  á tákě�  moz�nosti osobní� komunikácě.

Plátí� přávidlo, z�ě nějlěvně� js� í� dodávátěl němusí� by� t zřovná i těn nějlěps�í�, přotoz�ě v koněc�ně�m

du! slědku mu! z�ě fiřmá záplátit zá dodávátělskou sluz�bu ví�cě pěně�z.

Mimo  tyto  fáktořy  sě  př�i  vy�bě�řu  dodávátělě  fiřmá  řozhodujě  tákě�  ná  zá�kládě�  intěřní�ch,

zějmě�ná těchnicky�ch př�ěká� z�ěk, blí�zkostí�  vy�řobní�ch přovozu!  dodávátělě, ná zá�kládě�  blí�zkosti

skládovácí�ch přostoř ápod.

Vy�bě�ř ví�cě dodávátělu!  má�  ví�cě vy�hod, něboť sniz�ujě řiziko, z�ě by dodávátěl mátěřiá� l nědodál

vc�ás, něbo v potř�ěbně�m mnoz�ství� ápod. Vztáh mězi dodávátělěm á zá�kázní�kěm, řěsp. ná�kupní�

přocěs  sě  uzáví�řá�  pouzě  těhdy,  kdyz�  objědnány�  přodukt  podnik  skutěc�ně�  př�ěvzál,  přos�ěl

vstupní�  kontřolou  á  vyhovujě  pouz� ití�.  To  vs�ě  sě  dě� jě  ná  zá�kládě�  objědná�vky,  zádáně�

zá�kázní�kěm dodávátěli [6, 7].

1.8 Trendy v oblasti řízení vztahů se zákazníky

Svě�t  á  těchnologiě  jdou  c�ásěm stá� lě  dopř�ědu  á  tí�m  sě  mě�ní�  i  ř� í�zění�  vztáhu!  sě  zá�kázní�ky.

V dněs�ní� době�  intěřnětu á těchnologií� jě du! lěz� itá�  mobilitá. Přoto jě du! lěz� itě� , áby obchodní�ci á

dáls� í�  přácovní�ci  mě� li  př�í�stup  k  infořmácí�m  nápř�í�klád  o  zá�kázní�kovi  nězá�vislě,  kdě  sě

moměntá� lně�  náchá� zí�  á jákě�  pouz� í�vájí� zář�í�zění�. Vy�voj mobilní�ch ř�ěs�ění� toto podpořujě á dí�ky

nim  májí�  zámě�stnánci  př�í�stup  k  infořmácí�m  o  zá�kázní�kovi  ná  cěstá� ch  á  jsou  schopni

áktuálizovát dátá v řěá� lně�m c�ásě běz nutnosti by� t v káncělá� ř� i [17, 18].

Dáls� í�m  třěnděm  dněs�ní�  doby  jsou  sociá� lní�  sí�tě� .  Dostupnost  sociá� lní�ch  sí�tí�  ná  mobilní�ch

zář�í�zění�ch dněs usnádn� ujě vy�mě�nu infořmácí�. Anály�zá třěndu!  intěřnětu ukázujě, z�ě infořmácě

o přoduktěch, znác�ká� ch á fiřěmní�ch sluz�bá� ch jsou citová�ná ná sociá� lní�ch sí�tí�ch. Vě� ts� iná lidí�,
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přácují�cí�ch ná obchodní�ch pozicí�ch jsou ná sociá� lní�ch sí�tí�ch vy�řázně�  áktivně� js� í�  něz�  ostátní�,

vyuz� í�vájí� totiz�  sociá� lní� sí�tě�  i ználosti kontáktu!  k přoději svě�ho zboz� í� á sluz�ěb [17].

Křomě�  sociá� lní�ch sí�tí�,  jsou hlávní�m třěnděm ánály�zy objěmu!  dát á áutomátizácě přodějní�ch

c�inností�.  Pomocí�  ánály�zy sociá� lní�ch sí�tí�  á přopojění�  s fiřěmní�mi dáty jě moz�ně�  slědovát, co

dě� lájí� vás� i zá�kázní�ci á co ř�í�kájí�. Zá pomocí� slědová�ní� wěbovy�ch střá�něk jě potom moz�ně�  zjistit,

ják á  kdě vás� i  zá�kázní�ci  třá�ví�  c�ás  á  jákě�  sě jim lí�bí�  přodukty.  Dí�ky c�idlu! m vě spotř�ěbic�í�ch,

áutomobilěch á v dáls� í�ch zář�í�zění�ch pák jě moz�ně�  upozořnit zá�kázní�ky ná moz�nost přoblě�mu!

á př�i vy�skytu potom áutomáticky infořmovát dodávátělě [17, 18].

V budoucí�ch lětěch jě moz�ně�  oc�ěká�vát př�ěchod od klásickě�ho mářkětingu k mářkětingu, ktěřy�

budě  ví�cě  vyuz� í�vát  digitá� lní�ch  káná� lu!  á  „hlásu  lidu“.  Těnto  třěnd  jě  př�ěchod  od  „přodějě

znác�kou“  k  přoději,  ktěřy�  jě  ř�í�zěny�  sámotny�m  nákupují�cí�m.  V  dněs�ní�  době�  zá�kázní�ci  dí�ky

př�í�sunu  infořmácí�  á  moz�nostěm  jějich  zí�ská�ní�  c�ásto  zác�í�nájí�  komunikovát  s  přodějcěm áz�

vě chví�lí�ch, kdy májí� o přoduktu něbo sluz�bě�  dostátěc�ně�  mnoz�ství� infořmácí� [17].
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2. Současná situace v organizaci

V tě� to c�á� sti přá� ci jě popsá�ná ořgánizácě, vě ktěřě�  byly záznáměná�ny něshody á přo ktěřou sě

budě áutoř snáz� it v přá� ci stánovit dopořuc�ění� ná zlěps�ění� vztáhu sě zá�kázní�ky. 

2.1 O organizaci

Ořgánizácě bylá záloz�ěná v řocě 1991 á jědná�  sě o řyzě c�ěskou fiřmu. V řocě 1994 záloz� ili

stějní� májitělě�  dáls� í� fiřmu, ktěřá�  sě vě�nujě opticky�m vlá�knu! m. Ořgánizácě sě dá� lě řozví�jělá á

zí�ská�válá záká� zky ná vy�známny�ch c�ěsky�ch á př�ěvá� z�ně�  ěvřopsky�ch přojěktěch.  V řocě 1999

ořgánizácě spustilá vlástní� vy�řobu křuhovy�ch koněktořu!  přo lětěckou á vojěnskou těchniku.

Od řoku 2000 zác�álá ořgánizácě vyřá�bě� t vlástní� kábělově�  svázky á ělěktřickě�  boxy.

Ořgánizácě sě tědy vě�nujě distřibuci ělěktřonicky�ch souc�á� stěk přo nápř�í�klád: lětěckě�  systě�my,

vojěnskě�  áplikácě, dopřávní� těchniku, tělěkomunikáci, přu! myslově�  ř� í�dicí� systě�my. V ořgánizáci

přácujě okolo 260 přácovní�ku! .  Z toho 170 jě vě vy�řobě�  á ccá 90 jě v obchodní�m oddě� lění�.

Ořgánizácě jě řozdě� lěná ná řu! zná�  oddě� lění�,  jáko jě:  vy�řobá,  těchnologiě,  u� c�ětnictví�,  vědění�,

oddě� lění� kválity ápod. 

Ořgánizácě  sě  nyní�  př�ěděvs�í�m  záby�vá�  poskytová�ní�m  sluz�ěb  v  oblásti  vodic�u!  á  kábělovy�ch

svázku! .  Tákě�  vyřá�bí�  kábělově�  svázky,  zá�káznickě�  kábělá� z�ě,  ělěktřickě�  skř�í�ně�  á  páněly.

Ořgánizácě vyřá�bí�  ělěktřoinstálácě do vělkě�  ř�ády svě�tově�  zná�my�ch přojěktu! ,  jáko jsou vělká�

dopřávní� lětádlá Aiřbus á Boěing, z c�ěsky�ch přojěktu!  lětádlá L-39 á L-159 od c�ěskě�ho vy�řobcě

Aěřo Vodochody.

Co sě ty�c�ě kválity, fiřmá vlástní� cěřtifiká� ty ISO 9001:2008 á AS9100 řěv. D., coz�  jsou stándářdy

přo  systě�m  mánágěměntu  kválity.  Pomá�hájí�  zlěps�ovát  kválitu  vy�řobku!  á  spokojěnost

zá�kázní�ká  á  tí�m  i  zá�kázní�ci  přávidělně�  ořgánizáci  áuditují�  á  tákě�  ořgánizácě  přávidělně�

áuditujě dodávátělě.

2.2 Zaznamenané nedostatky v organizaci

Fiřmá  sě  musí�  poty�kát  tákě�  s  c�ásty�mi  řěklámácěmi.  Tyto  řěklámácě  sě  c�ásto  vztáhují�  kě

vzhlědu,  ně�kdy  vs�ák  i  k  pořus�ě  př�i  pouz� ití�.  Ořgánizácě  c�ásto  svy�m  zá�kázní�ku! m  nábí�zí�

ná�hřáz�ky, jělikoz�  zá�kázní�ci chtě� jí� pouz� ití� souc�á� stěk, ktěřě�  májí� dlouhou dobu dodá�ní� á fiřmá jě
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němá�  moměntá� lně�  ná  skládě� .  Rěklámácě,  ktěřě�  sě  ty�kájí�  vzhlědu,  by�vájí�  c�ástě�  á  přo fiřmu

otřávně� , jělikoz�  si jich vě�ts� inou př�ěd oděsí�lá�ní� sámá něvs�imně. Mohou sě stá� t př�i bálění� něbo

dořuc�ová�ní� k zá�kázní�kovi. Zá�kázní�k pák posí�lá�  fiřmě�  fotky, ná ktěřy�ch jě vidě� t s�křá�báněc něbo

jiná�  pořuchá á fiřmá si ákořá� t „lá�mě hlávu“, ják to mohlo vzniknout. Zá�kázní�k si obc�ás poptá�

s�pátny�  řozmě�ř  kábělu,  ktěřy�  mu  po  vyzkous�ění�  něsědí�.  To  zdřz�ujě  vy�řobu  á  ná� slědně�  i

v př�í�pádě�  křá� tkě�ho kábělu stojí�  ná�klády ná vy�řobu nově�ho.  V př�í�pádě�  ně� jákě�  zá�vády,  ktěřá�

vědě k řěklámáci od zá�kázní�ká, si nápř�í�klád jěděn zá�kázní�k dál jáko poz�ádávěk, áby mu fiřmá

vytvoř�ilá tzv. 8D řěpořt jáko zpě�tnou vázbu. 

Ořgánizácě moměntá� lně�  má�  vztáh s ně�koliká dlouholěty�mi zá�kázní�ky á stá� lě návázujě i nově�

vztáhy. Fiřmá sě zá�kázní�ky komunikujě přostř�ědnictví�m ělěktřonickě�  pos�ty. V př�í�pádě�  toho, z�ě

zá�kázní�k dlouho něoděpí�s�ě, něbo náopák ořgánizácě, ták sě kě komunikáci pouz� í�vá�  tělěfonicky�

hovoř. Fiřmá př�ijí�má�  nově�  nábí�dky přostř�ědnictví�m ěmáilu. V tom jě fiřmá docělá pokřoc�ilá� , i

kdyz�  nápř�í�klád  v  př�í�pádě� ,  kdy  dojdě  k objěvění�  pos�kozění�  vy�řobku  u  zá�kázní�ká,  ták  sě

komunikujě sě zá�kázní�kěm stá� lě  př�ěs ěmáily á tí�m sě c�ásto cěly�  přocěs zdřz�ujě.  Fiřmá má�

vě� ts� inou zá�kázní�ky zě záhřánic�í�, káz�dy�  zámě�stnáněc vě fiřmě�  á u zá�kázní�ká má�  jině�  ználosti

ánglic�tiny, přoto tákě�  obc�ás vznikájí� řu! zně�  něsřovnálosti v komunikáci. Komunikácě fiřmy sě

zá�kázní�ky přobí�há�  pomocí� ělěktřonickě�  pos�ty á tákě�  tělěfoná� tu! .

V př�í�pádě�  mářkětingu z pohlědu áutořá fiřmá v ně�ktěřy�ch c�á� stěch záostá�vá� . Fiřmá sě u� c�ástní�

řu! zny�ch vělětřhu! , jáko jě nápř�í�klád vělětřh Ampě�ř v Břně� . Př�i pohlědu ná intěřnětově�  střá�nky

fiřmy, fiřmá pu! sobí�  zástářálě. Střá�nká jě sicě tvoř�ěná�  v modřě�  bářvě� , álě děsign jě zástářály�.

Těxt á logá fiřmy jsou někválitní�, á to jě ná vě� ts� í�ch monitořěch vidě� t. Střá�nky jsou z pohlědu

infořmácí�  á  obsáhu  podlě  áutořá  ná  dobřě�  u� řovni,  álě  př�í�lis�  nězáujmou.  Fiřmá  vlástní�

i fácěbookově�  střá�nky, kdě sě uz�  př�ěs řok nic něpř�idálo á tí�m áutoř poc�í�tá� , z�ě jsou něáktivní�.

Fiřmá němá�  áni z�á� dná�  viděá ják ná svě�  střá�ncě, ták áni ná youtubě ápod. 

2.3 Možná rizika způsobená neshodami ve firmě

Nálězěně�  něshody zpu! sobují�  ořgánizáci  řu! zná�  řiziká.  Pokud zá�kázní�kovi př�ijdě pos�křá�bány�

něbo jinák pos�kozěny�  vy�řoběk, nástá�vá�  zdě řiziko,  kdy ořgánizácě mu! z�ě  o zá�kázní�ká př�ijí�t.

Pokud zá�kázní�kovi př�ijdě pos�kozěny�  vy�řoběk ně�kolikřá� t,  něbo mu budě chodit  přávidělně� ,

zác�ně  by� t  zá�kázní�k  vělmi  něspokojěn  á  budě  hlědát  jině�ho  vy�řobcě  přo  svě�  záká� zky.

Ořgánizácě by tědy př�is� lá v tomto př�í�pádě�  o zá�kázní�ká, zisk á ná� slědně�  by mohlá mí�t i s�pátnou
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pově�st, pokud by zá�kázní�k o svy�ch zkus�ěnostěch mluvil s ostátní�mi. To by mohlo známěnát

v budoucí�  době�  i  koněc přo sámotnou ořgánizáci,  kdyby př�is� lá  o vě� ts� inu zá�kázní�ku! . Jělikoz�

ořgánizácě vyřá�bí�  př�ěděvs�í�m přo lětěcky�  á  vojěnsky�  přu! mysl,  jě  zdě du! lěz� itě� ,  áby vy�řobky

spřá�vně�  fungovály. Jělikoz�  ořgánizácě řá�dá pouz� í�vá�  lěvně� js� í�  ná�hřáz�ky, ktěřě�  vě� ts� inou pochá� zí�

z C1 í�ny,  jě  zdě  moz�ně�  řiziko  jějich  někválity  opřoti  pu! vodní�m  souc�á� stká�m,  ktěřě�  zá�kázní�k

vyz�ádovál. Ná�hřáz�ky mu! z�ou mí�t nápř�í�klád třochu jinou odolnost vu! c�i těplu něbo ohybu. Pokud

by dos�lo k pořus�ě nápř�í�klád u lětádlá bě�hěm jěho lětu, známěnálo by to vělkou kátástřofu á

př�is� lo by sě ná to, z�ě vinu něsě ořgánizácě. Známěnálo by to nějspí�s�ě koněc přo sámotnou

ořgánizáci.  Nějc�ástě� js� í�mi  řiziky,  ktěřá�  sě  budou  dá� lě  v  přá� ci  řozěbí�řát,  jsou  hlávně�  ztřá� ty

zá�kázní�ká něbo nápř�í�klád i zpu! sobění� s�kody, kvu! li ktěřě�  by pák ořgánizácě př�is� lá o zá�kázní�ky

á zkřáchoválá.

2.4 Situace v organizaci během pandemie

Moměntá� lně�  sě v ořgánizáci zá áktuá� lní�  situácě pánděmiě á kářántě�ny pouz� í�vájí�  dězinfěkc�ní�

přostř�ědky á  zámě�stnánci  přácují�  v  řous�ká� ch.  Př�i  vstupu do ořgánizácě  jě  mě�ř�ěná  těplotá

vs�ěm přácovní�ku! m á jsou vydězinfiková�ny řucě. Fiřmá fungujě stějně� , jáko př�ěd ěpiděmií�, co

sě ty�c�ě vy�řoby á přácovní� doby. Po děls� í� době�  á závěděny�ch řu! zny�ch opátř�ění�ch po cělě�m svě�tě�

jě zná� t u� bytěk přá� cě z du! vodu toho, z�ě fiřmy, přo ktěřě�  ořgánizácě vyřá�bí�, němájí� mátěřiá� l á

tí�m pá�děm něvyřá�bí�, něbo dochá� zí� mátěřiá� l á nění� ho moměntá� lně�  kdě objědnát. V tě� to době�

jě hlávně�  vidě� t, ják jsou přo ořgánizáci zá�kázní�ci du! lěz� ití� á přoc�  by sě mě� lá stářát o to, áby sě

stářálá o stá�vájí�cí� á snáz� ilá sě zí�skát i nově� . Poptá�vky pomálu uby�vájí� á pokud ořgánizácě má�

dostátěc�ny�  poc�ět zá�kázní�ku! ,  stá� lě budě mí�t  co vyřá�bě� t,  i  kdyz�  ně v mnoz�ství�,  vě ktěřě�m by

mohlá.  Ořgánizácě nějspí�s�ě  z  du! vodu!  pánděmiě ně�ktěřě�  přácovní�ky budě musět přopustit,

jělikoz�  něbudě mí�t ták vělkě�  zisky jáko př�i nořmá� lní�m přovozu. Zá� lěz� í� ná tom, ják dlouho těnto

stáv budě, álě pokud sě nápř�í�klád do ně�koliká mě�sí�cu!  stáv vě svě�tě�  vřá� tí� do př�ibliz�ně�  stějně�ho

stávu jáko byl, ořgánizáci sě budou záká� zky jěn hřnout á fiřmá zámě�stnáncě znovu nájmě.
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3. Analýza rizik dodavatelsko – zákaznických vztahů organizace

V tě� to c�á� sti sě budou ánályzovát řiziká, ktěřá�  mu! z�ou vzniknout z něshod v ořgánizáci á ovlivní�

vztáh  mězi  zá�kázní�kěm  á  dodávátělěm.  Vychá� zět  sě  budě  z  něshod,  ktěřě�  byly  áutořěm

záznáměná�ny bě�hěm jěho dvoulětě�  přáxě v ořgánizáci. 

3.1 Segmentace zákazníků

Jáko přvní� sě v přá� ci pouz� ijě ná� střoj ná sěgměntáci zá�kázní�ku! . Pomocí� tohoto ná� střojě sě třh

řozdě� lí�  ná  skupiny  zá�kázní�ku! ,  přo  ktěřě�  ořgánizácě  vyřá�bí�.  Nějpřvě  v  sěgměntáci  budou

zá�kázní�ci řozdě� lěni podlě zěmě� , vě ktěřě�  sě náchá� zí�. Zá�kázní�ci budou podlě polohy řozdě� lěni

ná c�ěskě�  něbo záhřánic�ní� zá�kázní�ky. Dá� lě sě zá�kázní�ci řozdě� lí� podlě typu přoduktu! , ktěřě�  přo

ně�  ořgánizácě  vyřá�bí�.  Ořgánizácě  vyřá�bí�  kábělově�  svázky  do  lětáděl,  kábělově�  svázky  přo

vojěnsky�  přu! mysl  á  dá� lě  přopojovácí�  kábělově�  komponěnty  á  soupřávy.  Potom  budou

k jědnotlivy�m typu! m př�iř�ázěni zá�kázní�ci, přo ktěřě�  ořgánizácě vyřá�bí�. Cí�lěm tohoto ná� střojě jě

řozlis� it  jědnotlivě�  zá�kázní�ky podlě gěogřáfickě�ho hlědiská á dá� lě podlě přoduktu! ,  ktěřě�  jim

ořgánizácě dodá�vá� . Vy�slědkěm by mě� lo by� t řozř�ázění� jědnotlivy�ch zá�kázní�ku!  podlě př�ěděs� ly�ch

křitě�řií�.
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Obrázek 1: Segmentace 
zákazníků
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Vy�slědkěm sěgměntácě zá�kázní�ku!  ná obřá� zku  1 jě  řozdě� lění�  jědnotlivy�ch zá�kázní�ku!  ná pě�t

skupin. Jědnou skupinou jsou c�ěs�tí� zá�kázní�ci, přo ktěřě�  ořgánizácě vyřá�bí� kábělově�  svázky přo

lětěcky�  přu! mysl. Dřuhou skupinou jsou c�ěs�tí� zá�kázní�ci, přo ktěřě�  sě vyřá�bí� vojěnskě�  kábělově�

svázky  á  poslědní�  jsou  zá�kázní�ci,  ktěřy�m  ořgánizácě  dodá�vá�  přopojovácí�  kábělově�

komponěnty á soupřávy.  Vě skupině�  záhřánic�ní�ch zá�kázní�ku!  sě dá�  vs� imnout,  z�ě ořgánizácě

nědodá�vá�  záhřánic�ní�m zá�kázní�ku! m přopojovácí� komponěnty á soupřávy, álě pouzě kábělově�

svázky, á to přo lětěcky�  á vojěnsky�  přu! mysl.

3.2 SWOT analýza

Přvní�m ná� střojěm ná ánály�zu budě SWOT ánály�zá, př�ědstávěná v tábulcě 1. Cí�lěm tě� to SWOT

ánály�zy jě, áby áutoř uká� zál,  jákě�  záznáměnál v ořgánizáci silně� ,  slábě�  střá�nky á ná� slědně�  i

záznáměnáně�  hřozby á př�í�lěz� itosti, ktěřy�ch by mohlá ořgánizácě v budoucnu vyuz� í�t. 

Tabulka 1: SWOT analýza

SWOT ANALÝZA

Silné stránky Slabé stránky

- slábá�  konkuřěncě
- stá� lě přodukují�cí� á řozví�jějí�cí� sě odvě�tví�
- dlouholětě�  zkus�ěnosti
- stá� lí� zá�kázní�ci
- dobřá�  pově�st

- vě�ts� inou kusově�  záká�zky
- sláby�  mářkěting á intěřnětově�  střá�nky 
- mály�  př�í�bytěk novy�ch zá�kázní�ku!

Příležitosti Hrozby

- zvě�ts�ění� hály
- zlěps�ění� mářkětingu, intěřnětově�  střá�nky, 
viděá
- zvě�ts�ění� vy�řoby
- noví� zá�kázní�ci

- zřozění� silně�  konkuřěncě á sní�z�ění� záká� zěk
- nědostátěk souc�á� stěk
- má� lo zámě�stnáncu!
- má� lo záká� zěk

Silně�  střá�nky by sě dály pouz� í�t ná vyuz� ití� př�í�lěz� itostí�. Slábá�  konkuřěncě á př�í�lěz� itost by sě dálá

pouz� í�t ná zlěps�ění� mářkětingu. Ořgánizácě by jě němě� lá podcěnit. Přoto by sě mě� lá stá� lě snáz� it
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by� t  ná vřcholu á vyuz� í�vát  k tomu i  řu! zně�  přostř�ědky řěklám ná zí�skání�  novy�ch zá�kázní�ku! .

Jělikoz�  fiřmá pu! sobí� v lětěckě�m á vojěnskě�m přu! myslu, ktěřy�  stá� lě přodukujě nová�  lětádlá á

vojěnská�  vozidlá,  uřc�itě�  sě ná třhu objěvují�  i  noví�  zá�kázní�ci.  Zdě by mě� lá  fiřmá vyuz� í�t  svě�

dlouholětě�  zkus�ěnosti, pově�st á záujmout ták nově�  zá�kázní�ky, áby si objědná�váli přá�vě�  u ní�.

S př�í�choděm novy�ch zá�kázní�ku!  by sě dál zvě�ts� it i vy�řobní� přostoř něbo sklád, jělikoz�  fiřmá má�

vědlě sěbě jědnu přá�zdnou hálu, ktěřá�  jě něvyuz� itá� . Pomocí�  př�í�lěz� itostí�  by sě dály odstřánit

něbo sní�z� it slábě�  střá�nky. Záujmout nově�  zá�kázní�ky by sě dálo nápř�í�klád zlěps�ění�m wěbovy�ch

střá�něk něbo viděi, ná ktěřy�ch by byly ně� jákě�  infořmácě o fiřmě� , o jějí�m vybávění� á podobně� .

Zdě zá� lěz� í�, jěstli by to fiřmě�  pomohlo, álě jělikoz�  fiřmá sě snáz� í� vyřá�bě� t i přo jiny�  přu! mysl něz�

lětěcky�  á vojěnsky�, ták by toto zlěps�ění� mohlo pomoci. Fiřmá by mohlá zá� řověn�  ná svě�  wěbově�

střá�nky dá�vát i  řu! zně�  infořmácě o vělětřzí�ch á nápř�í�klád př�idá�vát fotky z tě�chto ákcí�  něbo

řu! zny�ch ná�vs�tě�v. Dáls� í� otá� zkou mu! z�ě by� t, ják vyuz� í�t silně�  střá�nky k odvřá� cění� hřozěb. V tomto

př�í�pádě�  silny�ch  střá�něk  á  hřozěb  sě  dá�  vyuz� í�t  dlouholěty�ch  zkus�ěností�  á  dobřě�  pově�sti

u stá�vájí�cí�ch  zá�kázní�ku! .  Jě  potř�ěbá  si  udřz�ovát  stá�vájí�cí�  zá�kázní�ky,  jělikoz�  uz�  moměntá� lně�

ně�ktěřě�  záká� zky,  ktěřě�  by  ořgánizácě  mohlá  vyřobit  komplětně�  cělě�  jsou  vyřá�bě�ny

u konkuřěncě  á  dodě� lá�vá�ny  v  ořgánizáci.  Posí�lění�  silny�ch  střá�něk  fiřmá  mu! z�ě  pomocí�

př�í�lěz� itostí�.  Zvě�ts�ění�  hály budě mí�t zá ná� slěděk vě�ts� í�  objěm vy�řoby, tí�m si fiřmá zájistí�  ví�cě

zá�kázní�ku!  á nápř�í�klád př�itá�hně nově�  zá�kázní�ky od konkuřěncě. Slábě�  střá�nky by mohlá fiřmá

potlác�it pomocí� svy�ch lěps�í�ch přězěntácí�. Pokud fiřmá budě vyřá�bě�t kválitně� js� í� vy�řobky, ustá� lí�

si  ták zá�kázní�ky á  ti  př�ivědou i  nově�  zá�kázní�ky.  Rizikěm sláby�ch střá�něk jě,  z�ě  ořgánizácě

př�ijdě o zá�kázní�ky z du! vodu pouzě kusově�  vy�řoby, jělikoz�  jě přo zá�kázní�ká jědnoduchě�  př�ějí�t

kě  konkuřěnci.  Z  du! vodu  slábě�ho  mářkětingu  á  přopágácě  ořgánizácě  němusí�  ořgánizácě

zí�ská�vát nově�  zá�kázní�ky á objědná�vky, to souvisí�  s dřuhou slábou střá�nkou, á to s kusovou

vy�řobou. Ořgánizácě mu! z�ě mí�t slábě�  období�, kdy němá�  záká� zky. Rizikěm jě tědy, z�ě ořgánizácě

něbudě mí�t zá�kázní�ky á tí�m př�ijdě o zisky á v nějhořs� í�m př�í�pádě�  zánikně. Přoto jě du! lěz� itě�  přo

fiřmu mí�t  co  nějví�cě  zá�kázní�ku!  á  snáz� it  sě  jě  udřz�ět  spokojěně� ,  přoto sě tohlě  tě�má budě

v přá� ci  řozví�jět  dá� lě,  jělikoz�  spokojěny�  zá�kázní�k  budě  př�ěděvs�í�m,  pokud  sě  mu  dostáně

kválitní� vy�řoběk vc�ás, budě spřá�vně�  fungovát á něbudě ponic�ěny�. Z toho du! vodu sě v dáls� í�ch

ánály�zá� ch budou ř�ěs� it jědnotlivě�  něshody á jějich př�í�c�iny.

25



3.3 Paretův diagram

V př�ěděs� ly�ch ánály�zá� ch byly uz�  ánályzová�ny slábě�  á silně�  střá�nky ořgánizácě. Těnto ná� střoj jě

soustř�ědě�n  ná  něshody  v  ořgánizáci.  Tyto  něshody  byly  záznáměná�ny  áutořěm.  Něshody

zpu! sobují�  řiziko,  kdy  mu! z�ě  ořgánizácě  př�ijí�t  o  zá�kázní�ká  z  du! vodu  něspokojěnosti,  áněbo

z du! vodu  někválitní�ho  vy�řobku,  ktěřy�  zpu! sobí�  s�kodu  u  zá�kázní�ká,  á  těn  si  u  fiřmy  uz�

něobjědná�  á ná� slědně�  mu! z�ě  ovlivnit i  jině�  zá�kázní�ky.  Pán Pářěto jě áutořěm toho ná� střojě.

Vypozořovál, z�ě 80 % du! slědku!  jě zpu! soběno 20 % př�í�c�in, přoto v tomto ná� střoji budě du! lěz� itá�

hodnotá 80 %. V tě� to  ánály�zě  budou ánályzová�ny něshody,  ktěřě�  áutoř záznáměnál  bě�hěm

jědnoho  řoku  vě  fiřmě� .  Pomocí�  Pářětová  diágřámu  áutoř  záznáměnáně�  něshody  řozdě� lí�

pomocí�  c�ětnosti.  Ořgánizácě  bě�hěm  jědnoho  řoku  vyřá�bí�  přu! mě�řně�  70  záká�zěk.  C1ětnosti

jědnotlivy�ch  něshod  jsou  záznáměná�ny  vz�dy  vu! c�i  jědně�  záká�zcě,  nápř�í�klád  pozdní�  dodá�ní�

záká�zky bylo záznáměná�no zá jěděn řok u osmi záká�zěk. Vě fiřmě�  byly áutořěm nějc�ástě� ji zá

období� jědnoho řoku záznáměná�ny tyto něshody á jějich c�ětnosti v zá�vořcě: opřávitělná�  chybá

vě  vy�řobě�  (24),  něopřávitělná�  chybá  vě  vy�řobě�(4),  s�pátná�  funkc�nost  vy�řobku  (1),  pozdní�

dodá�ní� záká�zky (8), mě�ně�ní� postupu vy�řoby (6), s�pátně�  řozmě�řy (5), pořuchá vy�řobku (4).
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Vy�slědkěm  Pářětová  digřámu  ná  obřá�zku  2 jě,  z�ě  nějví�cě  záznáměnány�ch  něshod  jsou

opřávitělně�  chyby  vě  vy�řobě� ,  ná� slědně�  pozdní�  dodá�ní�  záká� zky,  mě�ř�ění�  postupu,  s�pátně�

řozmě�řy,  pořuchá  vy�řobku,  něopřávitělná�  chybá  vě  vy�řobě�  á  nějmě�ně�  áutoř  záznáměnál

s�pátnou funkc�nost vy�řobku. Hodnotu 80 % př�ěkřoc�í� něshody u s�pátny�ch řozmě�řu! . Du! lěz� itě�  jě

tědy sě zámě�ř�it ná tyto něshody: opřávitělná�  chybá vě vy�řobě� , pozdní� dodá�ní� záká� zky, mě�ně�ní�

postupu  á  s�pátně�  řozmě�řy.  Vs�ěchny  tyto  něshody  májí�  řu! zně�  př�í�c�iny.  Tyto  př�í�c�iny  budou

zobřázěny v Ishikáwově�  diágřámu.

3.4 Ishikawův diagram

Ishikáwu! v diágřám budě řozdě� lěn ná př�í�c�iny: mátěřiá� l, mě�ř�ění�, lidě� , přostř�ědí�, střojě á mětody.

Pod  jědnotlivy�mi  c�á� stmi  budou  uvěděny  subpř�í�c�iny,  ktěřě�  májí�  zá  ná� slěděk  něshody,

záznáměnáně�  áutořěm v ořgánizáci. Autoř zvolil  těnto ná� střoj,  áby řozlis� il př�í�c�iny něshod á

mí�stá, kdě tyto něshody vzniknou á ná� slědně�  v dáls� í�ch ná� střojí�ch tyto př�í�c�iny pouz� il.
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Př�í�c�iny, ktěřě�  vzniknou z du! vodu mátěřiá� lu, jsou spojěny s něvhodny�m mátěřiá� lěm. Těn mu! z�ě

zpu! sobit pořuchu, áněbo němá�  poz�ádovánou odolnost. Jáko dřuhá�  př�í�c�iná mu! z�ě by� t zvolěná�

ná�hřáz�ká opřoti pu! vodní� poz�ádováně�  souc�á� stcě. Tá mu! z�ě fungovát spřá�vně� , álě tákě�  němusí�,

z toho du! vodu by bylo dobřě�  sě jim vyvářovát. V mě�ř�ění� sě mu! z�ě s�pátně�  námě�ř�it dě� lká kábělu

něbo  vodic�u! ,  zá� řověn�  mohou  by� t  s�pátně�  zkálibřováná�  mě�ř� idlá.  To  zpu! sobí�  s�pátnou  dě� lku

vy�řobku á jě nutně�  ho př�ědě� lát. To mu! z�ě zpu! sobit poslá�ní� zboz� í� pozdě� ji, něz�  jě dodácí� těřmí�n,

něbo zá�kázní�k zjistí�,  z�ě mu dě� lká něsědí� á pos� lě ho zpá� tky př�ědě� lát. Co sě ty�c�ě př�í�c�in, ktěřě�

mohou zpu! sobit lidě� , ták jě to z du! vodu někválifikovánosti  zámě�stnáncu!  á z něpozořnosti.

Ná� slědkěm  tě�chto  př�í�c�in  mu! z�ě  by� t  chybá  vě  vy�řobě� ,  něbo  pos�křá�bá�ní�  vy�řobku.  Př�i

zkontřolová�ní� á nálězění� chyby jě tědy nutně�  vy�řoběk př�ědě� lát. Pokud jě ořgánizácě v c�ásově�m

zpoz�dě�ní�  vy�řoby,  nástáně  pozdní�  dořuc�ění�  zá�kázní�kovi  v př�í�pádě�  pos�křá�bá�ní�,  ktěřě�  sě

něopřáví�.  Zá�kázní�k buď vřá� tí�  vy�řoběk,  něbo si ho něchá� ,  álě udě� lá�  si  ná ořgánizáci  s�pátny�

obřá� zěk.  V ořgánizáci jě tákě�  du! lěz� itě� ,  v  jákě�m přostř�ědí�  sě přácujě.  S1pátny�  vliv ná vy�řobu

mu! z�ě mí�t vysoká�  těplotá přostř�ědí�. To sě stá�vá�  hlávně�  v lě� tě� , kdy jě věnku těplo á hálá němá�

u� plně�  pěřfěktně�  vyř�ěs�ěnou  klimátizáci.  I  př�i  bě�hu  jě  vě  vy�řobní�  hálě  stá� lě  těplo,  bě�hěm

minulě�ho lě� tá v nějtěplějs� í�ch dněch bylá těplotá v hálě v řozmězí� 24 - 25 °C. Táková�  hodnotá

uz�  hřánic�í� s máximá� lní� povolěnou těplotou podlě nář�í�zění� vlá�dy c�. 361/2007 Sb. [22]. Dřuhou

př�í�c�inou něshody mu! z�ě by� t přás�ně�  přostř�ědí�. V ořgánizáci sě dbá�  ná poř�á�děk, coz�  známěná� , z�ě

táto př�í�c�iná moc c�ásto něnástá�vá�  á vě� ts� inou májí�  zámě�stnánci okolo sěbě uklizěno. Vy�řobá

v ořgánizáci přobí�há�  hlávně�  řuc�ně� ,  tákz�ě  nějsou př�i  vy�řobě�  moc pouz� í�vá�ny střojě.  Hlávní�m

střojěm, ktěřy�  sě pouz� í�vá�  nějc�ástě� ji v ořgánizáci, á jě vělmi du! lěz� ity�m, jě těstovácí� střoj. Těnto

střoj slouz� í� k otěstová�ní� kábělu! , jěstli májí� spřá�vně�  přopojěně�  vodic�ě uvnitř�  á něvzniká�  nikdě

zkřát.  Př�í�c�iny vzniku něshody u tě�chto střoju!  mohou by� t  s�pátná�  kálibřácě á pořuchá něbo

s�pátná�  funkc�nost ně�ktěřě�  zě souc�á� stěk uvnitř�  střojě. S1pátná�  kálibřácě, něbo pořuchá střojě,

mohou zpu! sobit znác�ně�  potí�z�ě př�i  vy�řobě� .  V nědá�vně�  době�  sě ořgánizáci přá�vě�  jěděn těnto

těstovácí� střoj pořouchál á musělo sě těstovát mí�sto ná c�tyř�ěch střojí�ch pouzě ná tř�ěch, á to

mě� lo znác�ny�  vliv ná přu! bě�z�nou dobu vy�řoby, jělikoz�  těstová�ní�  jědnotlivy�ch kábělu!  jě c�ásově�

dost ná� řoc�ně� . S1pátně�  zvolěná�  mětodá vy�řoby má�  zá ná� slěděk mě�ně�ní� mětody zá chodu vy�řoby.

Táto př�í�c�iná mu! z�ě zpu! sobit i pozdní�  dodá�ní�  zá�kázní�kovi,  jělikoz�  zvolěná�  mětodá budě třvát

dlouho. Dá� lě mu! z�ě nástát nědodřz�ění� mětody, ktěřě�  zpu! sobí� s�pátnou funkc�nost vy�řobku něbo

pořuchu vy�řobku př�i pouz� ití�  u zá�kázní�ká. Vs�ěchny př�í�c�iny, zmí�ně�ně�  v Ishikáwově�  diágřámu,

májí� zá ná� slěděk chybu vě vy�řobě� , ktěřou jě nutně�  opřávit. Z toho du! vodu jě moz�ně�  zdřz�ění�
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dodá�ní� vy�řobku zá�kázní�kovi, áněbo i ostátní�m, vlivěm nutně�  opřávy á němoz�nosti pokřác�ovát

vě vy�řobě�  ostátní�ch vy�řobku! , ktěřě�  byly v plá�nu. 
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4. Vyhodnocení
V tě� to c�á� sti přá� cě budou břá�ny vy�slědky z př�ědchozí�ch jědnotlivy�ch ná� střoju! . Cí�lěm tě� to c�á� sti

jě  vytvoř�it  jědnotně�  hodnocění�.  Př�ědchozí�  ánály�zy  sě  pouz� ily  ná  zjis�tě�ní�  př�í�c�in  á  ná� slědku!

něshod  v  ořgánizáci  á  nyní� pomocí�  ánály�zy  FMECA  sě  budou  hodnotit  jědnotlivá�  řiziká

vzhlěděm k ěfěktivnosti, přocěsní�mu př�í�stupu á mětodá�m PPS. Vy�slědkěm by mě� ly by� t jásně�

hodnoty, ktěřě�  uká�z� í�,  ná jákě�  něshody sě zámě�ř�it á vymyslět přo ně�  dopořuc�ěně�  opátř�ění�  v

ná� slědují�cí� kápitolě. Tyto hodnoty budou mí�t nějvě�ts� í� řizikově�  c�í�slo, ktěřě�  jě vy�slědkěm FMECA

ánály�zy. 

4.1 Vyhodnocení vzhledem k efektivnosti organizace na zákazníka
Z  př�ěděs� lě�  Pářětovy  ánály�zy  budou  pouz� ity  jědnotlivě�  záznáměnáně�  něshody  á  to  jsou:

opřávitělná�  chybá vě vy�řobě� , něopřávitělná�  chybá vě vy�řobě� , pozdní� dodá�ní� záká� zky, mě�ně�ní�

postupu,  s�pátně�  řozmě�řy,  pořuchá  vy�řobku,  s�pátná�  funkc�nost.  K  něshodá�m  z  Pářětová

diágřámu budou př�iř�ázěny jějich  př�í�c�iny,  ktěřě�  byly  záznáměná�ny  v  Ishikáwově�  diágřámu.

Jědnotlivě�  něshody  mohou  mí�t  stějně�  ná� slědky.  V  FMECA  ánály�zě  sě  jědnotlivě�  ná� slědky

hodnotí� ná zá�kládě�  tř�í� křitě�řií�. Zá� lěz� í� zdě ná přávdě�podobnosti nástá�ní� tě� to př�í�c�iny, ná� slědku! ,

ktěřě�  zpu! sobí�  á jěstli  jě táto př�í�c�iná odhálitělná� .  Táto křitě�řiá budou v přá� ci  hodnocěná ná

s�ká� lě od 1 do 5. V př�í�pádě�  přávdě�podobnosti vyskytnutí� jě hodnotá 5 břá�ná jáko nějc�ástě� js� í�

vy�skyt á hodnotá 1 náopák, z�ě táto něshodá skořo nikdy něnástáně. V př�í�pádě�  odhálění� jě to

ták, z�ě hodnotá 5 jě dá�ná něshodá�m, ktěřě�  jě vělmi tě�z�kě�  odhálit á jsou skořo něodhálitělně�  př�i

kontřolě  vě  fiřmě� .  Ú  ná� slědku!  jě  to  podobně� ,  hodnotá  5  budě  př�idě� lěná  něshodá�m,  ktěřě�

zpu! sobují�  vá� z�ně�  s�kody. V tě� to přá� ci, jělikoz�  sě záby�vá�  zá�kázní�kěm, budou břá�ny ná� slědky ná

spokojěnost  zá�kázní�ká,  pokud  něshodá,  ktěřá�  má�  zá  ná� slěděk  zpoz�dě�ní�  záká� zky,  něbo

nápř�í�klád jěn vizuá� lní�  pořuchu vy�řobku budě břá�n těnto ná� slěděk jáko fátá� lní�  á ohodnocěn

c�í�slěm 5. Jědnotlivě�  řozdě� lění� křitě�řií� přo hodnocění� jě popsá�no v tábulcě 2. Pokud vs�ák dojdě

k něshodě� , ktěřá�  sě dá�  vyř�ěs� it vě fiřmě�  á zá�kázní�ká vu! běc něovlivní�, budě ohodnocěná c�í�slěm

1. V FMECA ánály�zě jě du! lěz� ity�  vy�poc�ět řizikově�ho c�í�slá (1). 

(1)

V tomto vzořci P jě přávdě�podobnost vy�skytu, O jě odhálění� á N jsou ná� slědky. Rizikově�  c�í�slo

vyjdě ná� slědně�  v intěřválu <1;125>. Ná zá�kládě�  vy�slědku!  hodnot řizikově�ho c�í�slá sě budou

v dáls� í� kápitolě návřhovát opátř�ění�.
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Tabulka 2: Rozdělení hodnotících kritérií pro FMECA vzhledem k efektivnosti na zákazníka

Rozdělení jednotlivých hodnotících kritérií v 
FMECA analýze :

Rozdě� lění� přávdě�podobnosti vy�skytu něshod:

1-  něpřávdě�podobny�  vy�skyt  (1  zá  dvá  řoky  á
ví�cě)

2- mály�  vy�skyt (1 zá řok)

3- stř�ědní� vy�skyt (2-3 zá řok)

4- obc�ásny�  vy�skyt (4-6 zá řok)

5- c�ásty�  vy�skyt (7 zá řok á ví�cě)

Rozdě� lění� ná� slědku! :

1-  skořo  něznátělně�  (zdřz�ění�  pá� ř  minut  áz�
hodinu)

2- málě�  (ně�kolik hodin)

3- stř�ědní� (děn)

4- hořs� í� (ně�kolik dní�)

5-  vá� z�ně�  áz�  křitickě�  (ně�kolik  dní�  á  pěně�z�ní�
ztřá� tá)

Rozdě� lění� odhálění�:

1- hněd odhálěno (zřákěm)

2- lěhcě odhálitělně�  (zřákěm něbo otěstová�ní�m)

3- stř�ědně�  odhálitělně�  (odhálitělně�  
otěstová�ní�m) 

4- skořo něodhálitělně�  (odhálitělně�  pouz� ití�m 
něbo du! kládnou kontřolou)

5- něodhálitělně�  (áz�  po pouz� ití�)
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Tabulka 3: FMECA analýza vzhledem k efektivnosti na zákazníka

Název 
Místo 
vzniku

Funkce Příčina Rizika P N O RPN

Materiál Technologie

Výběr 
vhodného 
materiálu 
pro výrobu

Špatně zvolený 
materiál

Porucha výrobku 4 5 2 40

Náhražky
Porucha výrobku 4 5 2 40

Špatná funkčnost 2 5 5 50

Měření Zákazník
Zadání 
požadované 
délky

Špatná délka Špatný rozměr výrobku 4 5 5 100

Nezkalibrovaná 
měřidla

Špatná rozměr výrobku 4 5 5 100

Lidé Výroba
Výroba 
kabelů

Nekvalifikovaní 
pracovníci

Opravitelná chyba 5 2 2 20

Neopravitelná chyba 4 5 3 60

Nepozornost
Opravitelná chyba 5 2 2 20

Neopravitelná chyba 4 5 3 60

Prostředí
Výrobní 
hala

Prostředí pro
výrobu

Prašné prostředí Porucha výrobku 4 5 2 40

Vysoká teplota Opravitelná chyba 5 2 2 20

Stroje Testování
Testování 
funkčnosti 
kabelů

Špatně seřízený 
stroj

Špatná funkčnost 2 5 5 50

Porucha uvnitř 
stroje

Prodloužení doby 
výroby 

5 2 5 50

Metody
Technologie 
a vedení 
firmy

Příprava 
zakázek na 
výrobu

Špatně zvolená 
metoda

Měnění postupu 4 3 3 36

Prodloužení doby 
výroby 

5 2 5 50

Nedodržení 
metody

Špatná funkčnost 2 5 5 50

Porucha výrobku 4 5 2 40
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Tabulka 4: Výsledky vzhledem k efektivnosti na zákazníka

Rizika RPN

S1pátny�  řozmě�ř vy�řobku 100

Něopřávitělná�  chybá 60

S1pátná�  funkc�nost 50

Přodlouz�ění� doby vy�řoby 50

Pořuchá vy�řobku 40

Mě�ně�ní� postupu 36

Opřávitělná�  chybá 20

Vě FMECA ánály�zě v tábulcě  3 á vy�slědcí�ch v tábulcě  4 vys� lá s nějvě�ts� í� hodnotou řizikově�ho

c�í�slá  RPN  něshodá  s�pátny�  řozmě�ř.  S1pátny�  řozmě�ř  vys�ěl  s  hodnotou  křitickě�ho  c�í�slá  100.

S1pátny�  řozmě�ř  jě  zpu! soběny�  zě  střány zá�kázní�ká,  jělikoz�  zá�kázní�k  si  sá�m posí�lá�  vy�křěs sě

zádány�mi řozmě�řy. Přoto jě s�pátny�  řozmě�ř ohodnocěn u odhálění� i ná� slědku!  hodnotou 5. Táto

něshodá  jě  tě�z�ko  odhálitělná� ,  vě� ts� inou  sě  odhálí�  u  zá�kázní�ká,  kdy  zá�kázní�kovi  buď  káběl

něstác�í�,  áněbo  jě  náopák  př�í�lis�  dlouhy�.  Ná� slědky  jsou  zpoz�dě�ní�  záká� zky,  jělikoz�  sě  musí�

vy�řoběk upřávit,  v př�í�pádě�  křáts� í�ho kábělu,  jě přoblě�m, jělikoz�  sě musí�  vyřobit cěly�  znová.

Ú děls� í�ho kábělu jě moz�nost zkřá� cění�, to němě�ní� nic ná tom, z�ě sě musí� znovu káběl poslát od

zá�kázní�ká k ořgánizáci á zásě zpá� tky. 

Dřuhou něshodou s nějvě�ts� í�m řizikovy�m c�í�slěm jě něopřávitělná�  chybá, á to s hodnotou RPN

60, ktěřá�  má�  dvě�  př�í�c�iny. Obě�  př�í�c�iny jsou zpu! soběny vě vy�řobě�  á jsou zpu! soběny přácovní�ky.

Jědnou př�í�c�inou jsou někválifikování�  přácovní�ci  á  dřuhou jě  něpozořnost  přácovní�ku! .  Táto

něshodá nástáně 4 - 6 křá� t zá řok á odhálění� jě ohodnocěno hodnotou 3, coz�  známěná� , z�ě táto

hodnotá sě nějc�ástě� ji odhálí� pomocí� těstová�ní� ná těstovácí�m střoji. Ná� slědky tě� to něshody jsou

ohodnocěny hodnotou 5,  coz�  známěná� ,  z�ě  sě táto něshodá ř�ěs� í�  ně�kolik dní�,  á  to z du! vodu

vytvoř�ění�  nově�ho  vy�řobku,  ktěřě�  stojí�  dáls� í�  ná�klády  ná  vy�řobu  á  objědná�ní�  novy�ch  dí�lu! .

V poř�ádí�  jáko  tř�ětí�  podlě  nějvě�ts� í�ho  řizikově�ho  c�í�slá  vychá� zí�  dvě�  něshody  s  hodnotou

řizikově�ho c�í�slá 50. Tyto něshody jsou s�pátná�  funkc�nost vy�řobku á přodlouz�ění� doby vy�řoby.

S1pátná�  funkc�nost má�  ně�kolik př�í�c�in. Př�í�c�iny něfunkc�nosti vy�řobku jsou pouz� ití� ná�hřáz�ěk mí�sto

pu! vodní�ch souc�á� stěk, ktěřě�  chtě� l  zá�kázní�k,  dáls� í�  př�í�c�inou jě s�pátně�  sěř�í�zěny�  těstovácí�  střoj.

Kvu! li  s�pátně�mu  sěř�í�zění�  sě  něodhálí�  nápř�í�klád  přohozění�  vodic�u! ,  coz�  zpu! sobí�  s�pátnou

funkc�nost á jáko poslědní� př�í�c�inou jě nědodřz�ění� mětody. S1pátná�  funkc�nost jě svy�m zpu! soběm
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vělicě vá�z�ná�  á mě� lá by mí�t nějvys�s� í�  řiziko. Jědině� , přoc�  jě táto hodnotá v hodnocění� nákoněc

ták ní�zko, jě z du! vodu málě�ho vy�skytu, jělikoz�  táto něshodá bylá záznáměná�ná jědnou zá řok.

Dřuhou  něshodou  sě  stějnou  hodnotou  řizikově�ho  c�í�slá  jě  přodlouz�ění�  doby  vy�řoby.  Táto

něshodá má�  dvě�  př�í�c�iny, á to pořuchá uvnitř�  těstovácí�ho střojě, kdy musí� by� t těstovácí�  střoj

mimo přovoz á z toho du! vodu jě potř�ěbá těstovát ná ostátní�ch střojí�ch, ktěřě�  jsou uz�  ták vělicě

vytí�z�ěně�  á  zpozdí�  sě  ták cělková�  vy�řobá.  Dřuhou př�í�c�inou tě� to  něshody jě  s�pátně�  zvolěná�

mětodá vy�řoby. Táto mětodá mu! z�ě třvát podstátně�  dě� lě, něz�  bylo plá�nová�no á přodlouz� í� sě ták

dě� lká vy�řoby. Dáls� í� něshodou s řizikovy�m c�í�slěm 40 jě pořuchá vy�řobku, tá má�  ně�kolik př�í�c�in.

Pořuchá vy�řobku mu! z�ě vzniknout pouz� ití�m s�pátně�ho mátěřiá� lu něbo pouz� ití�m ná�hřáz�ěk mí�sto

pu! vodní�ch souc�á� stěk.  Kvu! li  tomu potom mu! z�ě  u  zá�kázní�ká  vzniknout  pořuchá př�i  pouz� ití�,

ktěřá�  něbylá  odhálěná př�i  těstová�ní�.  Dáls� í�mi  př�í�c�inámi  tě� to  něshody jě  přás�ně�  přostř�ědí�  á

nědodřz�ění�  mětody,  kdy sě  mu! z�ě  vy�řoběk pos�křá�bát  něbo otlouct  př�i  nědodřz�ění�  mětody,

áněbo  z  du! vodu  přostř�ědí�.  Něshodámi  s  nějniz�s� í�mi  řizikovy�mi  c�í�sly  36  á  20  jsou  mě�ně�ní�

postupu á opřávitělná�  chybá.  Tyto něshody jsou s nějniz�s� í�mi c�í�sly,  jělikoz�  i  kdyz�  nápř�í�klád

opřávitělná�  chybá nástá�vá�  c�ásto vě vy�řobě� , jě řychlě odhálitělná�  á ná� slědky má�  málě�  z du! vodu

řychlě�  opřávy.

4.2 Vyhodnocení vzhledem k procesnímu přístupu

Vyhodnocění� budě přobí�hát pomocí� ná� střojě FMECA. Hodnoty přávdě�podobnosti á odhálění�

u jědnotlivy�ch  něshod  sě  němě�ní�.  Jědině� ,  co  sě  v  hodnocění�  změ�ní�,  jě  hodnotá  ná� slědku! .

Ná� slědky  zdě  budou  zvolěny  vzhlěděm  k  přocěsní�mu  př�í�stupu,  ná� slědně�  vy�slěděk  budě

uvěděn v tábulcě vy�slědku!  podlě řizikově�ho c�í�slá, ktěřě�  sě vypoc�í�tá�  pomocí� vzořcě ná vy�poc�ět

RPN  (1).  Přocěsní�  př�í�stup  jě  řozdě� lění�  ořgánizácě  ná  ně�kolik  přocěsu! .  Přocěsy  ná  sěbě

jědnotlivě�  návázují�  á  obsáhují�  c�innosti.  Ná� slědky  tědy  budou  zvolěny  podlě  toho,  ná  jákě�

c�innosti v ořgánizáci budou mí�t táto řiziká vliv.

Hodnocění� ná� slědku!  vzhlěděm k přocěsní�mu př�í�stupu ořgánizácě:

1- z�á�dně�  ná� slědky ná c�innosti v ořgánizáci

2 – ná� slědky ná montá� z�ní� c�innosti

3 – ná� slědky ná montá� z�ní� á doláďovácí� c�innosti

4 – ná� slědky mánáz�ěřskě�  c�innosti, montá� z�ní� á doláďovácí� c�innosti
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5 - ná� slědky věs�kěřě�  c�innosti v ořgánizáci

Tabulka 5: FMECA vzhledem k procesnímu přístupu

Název Místo 
vzniku

Funkce Příčina Rizika P N O RPN

Mátěřiá� l Těchnologiě

Vy�bě�ř 
vhodně�ho 
mátěřiá� lu 
přo vy�řobu

S1pátně�  zvolěny�  
mátěřiá� l

Pořuchá vy�řobku 4 3 2 24

Ná�hřáz�ky
Pořuchá vy�řobku 4 3 2 24

S1pátná�  funkc�nost 2 5 5 50

Mě�ř�ění� Zá�kázní�k
Zádá�ní� 
poz�ádováně�
dě� lky

S1pátná�  dě� lká S1pátny�  řozmě�ř 
vy�řobku

4 3 5 60

Nězkálibřováná�  
mě�ř� idlá

S1pátná�  řozmě�ř 
vy�řobku

4 3 5 60

Lidě� Vy�řobá Vy�řobá 
kábělu!

Někválifikování� 
přácovní�ci

Opřávitělná�  chybá 5 2 2 20

Něopřávitělná�  chybá 4 4 3 48

Něpozořnost
Opřávitělná�  chybá 5 2 2 20

Něopřávitělná�  chybá 4 4 3 48

Přostř�ědí� Vy�řobní� 
hálá

Přostř�ědí� 
přo vy�řobu

Přás�ně�  přostř�ědí� Pořuchá vy�řobku 4 3 2 24

Vysoká�  těplotá Opřávitělná�  chybá 5 2 2 20

Střojě Těstová�ní�
Těstová�ní� 
funkc�nosti 
kábělu!

S1pátně�  sěř�í�zěny�  
střoj

S1pátná�  funkc�nost 2 5 5 50

Pořuchá uvnitř�  
střojě

Přodlouz�ění� doby 
vy�řoby 

5 3 5 75

Mětody
Těchnologiě
á vědění� 
fiřmy

Př�í�přává 
záká�zěk ná 
vy�řobu

S1pátně�  zvolěná�  
mětodá

Mě�ně�ní� postupu 4 4 3 48

Přodlouz�ění� doby 
vy�řoby 5 3 5 75

Nědodřz�ění� 
mětody

S1pátná�  funkc�nost 2 5 5 50

Pořuchá vy�řobku 4 3 2 24
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Tabulka 6: Výsledky vzhledem k procesnímu přístupu

Rizika RPN

Přodlouz�ění� doby vy�řoby 75

S1pátny�  řozmě�ř vy�řobku 60

S1pátná�  funkc�nost 50

Něopřávitělná�  chybá 48

Mě�ně�ní� postupu 48

Pořuchá vy�řobku 24

Opřávitělná�  chybá 20

Z FMECA ánály�zy v tábulcě 5 á ná� slědně�  vy�slědku! , ktěřě�  jsou př�ěhlědně� ji zobřázěny v tábulcě

6, jě moz�ně�  uřc�it nějřizikově� js� í�  něshody vzhlěděm k přocěsní�mu př�í�stupu. Nějhu! ř�ě dopádlo

řiziko přodlouz�ění� doby vy�řoby. V přocěsní�m př�í�stupu má�  toto řiziko vliv sicě jěn ná montá� z�ní�

á  doláďovácí�  c�innosti  v  přocěsěch,  álě  z  du! vodu!  c�ástě�ho  vy�skytu  v  ořgánizácě  á  tě�z�kě�

odhálitělnosti  vys�lo  toto  řiziko  jáko  nějřizikově� js� í�  přo  ořgánizácě  vzhlěděm  k  přocěsní�mu

př�í�stupu.  V  poř�ádí�  ná  dřuhě�  př�í�c�cě  vě  vy�slědcí�ch  v  tábulcě  6  jě  řiziko  s�pátně�ho řozmě�řu.

S1pátny�  řozmě�ř ovlivní� montá� z�ní� á doláďovácí� c�innosti, jělikoz�  sě vy�řobky musí� znová př�ědě� lát

á opřávit. Dáls� í�m řizikěm jě v tábulcě 6 s�pátná�  funkc�nost vy�řobku. Vzhlěděm k přocěsní�mu

př�í�stupu mu! z�ě mí�t toto řiziko ná� slědky ná přocěsy á c�innosti v cělě�  ořgánizáci. Tohlě řiziko

totiz�  mu! z�ě  zpu! sobit  zá�nik  cělě�  ořgánizácě.  Riziko  něopřávitělně�  chyby  á  mě�ně�ní�  postupu

vy�řoby vys� lo sě stějny�m řizikovy�m c�í�slěm vzhlěděm k přocěsní�mu př�í�stupu. Něopřávitělny�

chybá  má�  vliv  ná  c�innosti,  ktěřě�  sě  ty�kájí�  montá� z�ě  á  doláďovácí�ch  c�inností�  á  ná� slědně�  i

mánáz�ěřsky�ch c�inností�, jělikoz�  jě potř�ěbá nákoupit novy�  mátěřiá� l á zář�í�dit jěho dořuc�ění� vc�ás.

Stějně�  ták má�  stějny�  vliv i mě�ně�ní�  postupu, jělikoz�  sě musí�  vymyslět á závě�st novy�  postup

vy�řoby,  ktěřy�  má�  vliv ná  mánáz�ěřskě� ,  montá� z�ní�  á  doláďovácí�  c�innosti.  Nějmě�ně�  řizikovy�mi

vys� lá pořuchá vy�řobku á opřávitělně�  chyby. Pořuchá vy�řobku ovlivní� jěn doláďovácí� c�innosti,

jělikoz�  sě jědná�  nápř�í�klád o s�křá�bnutí�  něbo otluc�ění�.  Opřávitělná�  chybá má�  vliv hlávně�  ná

montá� z�ní� c�innosti, kdě táto chybá vzniká�  á ná� slědně�  jě zdě i opřávěná. 

4.3 Vyhodnocení vzhledem k metodám PPS
Ná vyhodnocění�  vzhlěděm k mětodá�m PPS budě pouz� it  ná� střoj FMECA. Ú ná� střojě FMECA

zu! stáně  hodnotá  odhálění�  á  přávdě�podobnosti  něshod  stějná�  jáko  v  př�ědchozí�ch

36

Zdroj: vlastní zpracování



vyhodnocění�ch, jělikoz�  sě budou pouz� í�vát stějně�  něshody. Rozdí�l  budě u hodnoty ná� slědku! .

Hodnocění� ná� slědku!  něshod budě změ�ně�no vzhlěděm k mětodá�m PPS ořgánizácě á ná� slědny�

vy�slěděk budě uvěděn v tábulcě vy�slědku!  podlě řizikově�ho c�í�slá,  ktěřě�  sě vypoc�í�tá�  pomocí�

vzořcě ná vy�poc�ět RPN (1). Ořgánizácě pouz� í�vá�  k ř�í�zění�  vy�řoby systě�m Kánbán á MRPII ná

plá�nová�ní� zdřoju! , tomu budě hodnocění� př�izpu! soběno. 

Hodnocění� ná� slědku!  vzhlěděm k mětodá�m PPS ořgánizácě:

1 - z�á� dny�  vliv ná ř�í�zění� vy�řoby

2 – př�ěsc�ásy přácovní�ku!  

3 – ná�klády ná novy�  mátěřiá� l

4 – ná�klády ná novy�  mátěřiá� l á př�ěsc�ásy přácovní�ku!

5 - změ�ná systě�mu ř�í�zění� vy�řoby
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Tabulka 7: FMECA vzhledem k metodám PPS

Název 
Místo 
vzniku

Funkce Příčina Rizika P N O RPN

Materiál Technologie

Výběr 
vhodného 
materiálu 
pro výrobu

Špatně zvolený 
materiál

Porucha výrobku 4 4 2 32

Náhražky
Porucha výrobku 4 4 2 32

Špatná funkčnost 2 4 5 40

Měření Zákazník
Zadání 
požadované 
délky

Špatná délka Špatný rozměr výrobku 4 4 5 80

Nezkalibrovaná 
měřidla

Špatná rozměr výrobku 4 4 5 80

Lidé Výroba
Výroba 
kabelů

Nekvalifikovaní 
pracovníci

Opravitelná chyba 5 2 2 20

Neopravitelná chyba 4 3 3 36

Nepozornost
Opravitelná chyba 5 2 2 20

Neopravitelná chyba 4 3 3 36

Prostředí
Výrobní 
hala

Prostředí pro
výrobu

Prašné prostředí Porucha výrobku 4 4 2 32

Vysoká teplota Opravitelná chyba 5 2 2 20

Stroje Testování
Testování 
funkčnosti 
kabelů

Špatně seřízený 
stroj

Špatná funkčnost 2 4 5 40

Porucha uvnitř 
stroje

Prodloužení doby 
výroby 

5 2 5 50

Metody
Technologie 
a vedení 
firmy

Příprava 
zakázek na 
výrobu

Špatně zvolená 
metoda

Měnění postupu 4 2 3 24

Prodloužení doby 
výroby 

5 2 5 50

Nedodržení 
metody

Špatná funkčnost 2 4 5 40

Porucha výrobku 4 4 2 32
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Tabulka 8: Výsledky vzhledem k metodám PPS

Rizika RPN

S1pátny�  řozmě�ř vy�řobku 80

Přodlouz�ění� doby vy�řoby 50

S1pátná�  funkc�nost 40

Něopřávitělná�  chybá 36

Pořuchá vy�řobku 32

Mě�ně�ní� postupu 24

Opřávitělná�  chybá 20

Ná  zá�kládě�  FMECA  ánály�zy  v  tábulcě  7 bylá  vytvoř�ěná  př�ěhlědná�  tábulká  vy�slědku!  á  jě

zná� zořně�ná v tábulcě 8. V tábulcě vy�slědku!  vys�ěl jáko nějřizikově� js� í� s�pátny�  řozmě�ř vy�řobku. Jě

to,  přotoz�ě  zá�kázní�k  vy�řoběk vřá� tí�  zpá� tky  ořgánizáci,  ktěřá�  s  vřá� cění�m uz�  něpoc�í�tálá.  Tí�m

pá�děm jě potř�ěbá nákoupit novy�  mátěřiá� l á přá� ci př�idě� lit zámě�stnáncu! m. Náplá�nováná�  jě uz�

dáls� í� vy�řobá jině�  záká� zky, á přoto vzniknou př�ěsc�ásy u zámě�stnáncu! . Ná dřuhě�m mí�stě�  vys� lo

vě  vy�slědcí�ch  přodlouz�ění�  vy�řoby.  To  má�  vliv  hlávně�  ná  př�ěsc�ásy  přácovní�ku! ,  jělikoz�  sě

záká�zká  něstí�há�  vyřobit  vc�ás.  Úmí�stě�ní�  ná  dřuhě�m  mí�stě�  vzhlěděm  k  mětodá�m  PPS  jě

z du! vodu záznáměnáně�ho c�ástě�ho vy�skytu á ná� řoc�ně�ho odhálění�  př�í�c�in  tohoto řiziká.  Tř�ětí�

mí�sto vě vy�slědcí�ch pátř�í�  s�pátně�  funkc�nosti vy�řobku.  V tomto př�í�pádě�  budě zá�kázní�k  chtí�t

vy�řobky  př�ědě� lát,  á  to  ovlivní�  plá�nová�ní�  z  du! vodu!  ná�kládu!  ná  novy�  mátěřiá� l  á  př�ěsc�ásy

přácovní�ku! ,  jělikoz�  zá�kázní�k  budě  poz�ádovát  co  nějřychlějs� í�  dodá�ní�  opřávěny�ch  dí�lu!  á  vě

vy�řobě�  uz�  jě náplá�nováná�  vy�řobá jiny�ch záká�zěk. Něopřávitělná�  chybá jě dáls� í�m řizikěm vě

vy�slědcí�ch. Něopřávitělná�  chybá má�  ná� slědky hlávně�  co sě ty�c�ě mátěřiá� lu, jělikoz�  jě potř�ěbá

objědnát novy�  á jělikoz�  fiřmá objědná�vá�  př�ěsny�  poc�ět, potř�ěbny�  ná vy�řobu, budě nutně�  vy�řobu

záká�zky zástávit á poc�kát ná dodá�ní� nově�ho mátěřiá� lu. Dáls� í� vě vy�slědcí�ch jě pořuchá vy�řobku.

Pořuchá vy�řobku má�  vliv hlávně�  ná ná�klády á ná př�ěsc�ásy přácovní�ku! . V př�í�pádě�  pos�křá�bá�ní�

vy�řobku  jě  nutně�  vy�řobky  znová  př�ělákovát  něbo  objědnát  novy�  mátěřiá� l,  to  zásá�hně  do

plá�nová�ní�  vy�řoby vzhlěděm př�iř�ázění�  přácovní�ku! ,  ktěř�í�  sě  o  to postářájí�.  Z  tohoto du! vodu

vzniknou  př�ěsc�ásy,  jělikoz�  přácovní�ci  uz�  májí�  př�iř�ázěnou  přá� ci  ná  dáls� í�ch  záká� zká�ch.  Ná

poslědní�ch př�í�c�ká� ch v tábulcě 8 vys� lo řiziko mě�ně�ní� postupu á řiziko vzniku opřávitělně�  chyby.

Mě�ně�ní� postupu př�i vy�řobě�  ovlivní� hlávně�  př�ěsc�ásy zámě�stnáncu! , jělikoz�  sě postup změ�ní� př�i

vy�řobě�  á něř�ěs� í� sě zpě�tně�  áz�  po vřá� cění� od zá�kázní�ká, tí�m pá�děm zámě�stnánci něpřácují� uz�  ná
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nově�  záká� zcě, álě stá� lě ná tě�  jědně� . Opřávitělná�  chybá mu! z�ě, álě němusí�  mí�t vliv ná mětody

PPS. Pokud vznikně opřávitělná�  chybá děn př�ěd oděslá�ní�m záká� zky, jě moz�ny�  vznik př�ěsc�ásu!  u

zámě�stnáncu! .

40



5. Doporučení

V tě� to  kápitolě  sě budou přobí�řát  vy�slědky z  př�ědchozí�  kápitoly.  Autoř  sě pokusí�  stánovit

opátř�ění�  přo jědnotlivě�  něshody, ktěřě�  vys� ly jáko zá� sádní� v př�ědchozí�ch ánály�zá� ch á stánovit

ěfěktivní�  ř�ěs�ění�,  ktěřě�  něbudě  moc  zásáhovát  do  moměntá� lně�  nástávěny�ch  přocěsu!  á

ořgánizácě fiřmy. 

5.1 Doporučení pro organizaci na základě výsledků z předchozí analýzy

Zá něopřávitělně�  chyby á opřávitělně�  chyby jsou břá�ny chyby přácovní�ku!  vě vy�řobě� .  Přoto

áutoř dopořuc�ujě ná zá�kládě�  vy�slědku!  vzhlěděm k přocěsní�mu př�í�stupu, áby sě dě� lálá c�ástě� ji

s�kolění�  ná  uřc�itě�  postupy vy�řoby á po ně� jákě�  době�  by sě vybřání�  zámě�stnánci  námá� tkově�

kontřolováli.  To  by  plátilo  hlávně�  u  novy�ch  zámě�stnáncu! ,  jělikoz�  noví�  zámě�stnánci  jsou

přos�kolěni pouzě př�i ná� stupu do ořgánizácě. Jáko dáls� í� něshodá jě s�pátná�  funkc�nost vy�řobku,

tá jě zpu! soběná pouz� ití�m jiny�ch ná�hřádní�ch dí�lu! , něz�  zá�kázní�k pu! vodně�  chtě� l. Ořgánizácě ná

skládě�  nápř�í�klád dáně�  souc�á� stky němá�  á májí�  dodá�ní� nápř�í�klád tř�i mě�sí�cě něbo áz�  pu! l řoku.

Ořgánizácě sě snáz� í�  tědy dohodnout sě zá�kázní�kěm  ná pouz� ití�  ná�hřád. Tyto ná�hřády mu! z�ou

by� t lěvně� js� í� á mě�ně�  kválitní� něz�  pu! vodní� souc�á� stky, ktěřě�  chcě zá�kázní�k pouz� í�t. Ořgánizácě sě

c�ásto snáz� í�  zá�kázní�ká př�ěsvě�dc�it  o pouz� ití�  jiny�ch souc�á� stěk, něz�  zá�kázní�k chcě,  jělikoz�  jsou

lěvně� js� í�  á  uvá�dí�  podobně�  řozmě�řy  á  funkc�nost.  Těnto  přoblě�m  jě  moz�ně�  ř�ěs� it  tí�m,  z�ě  sě

ořgánizácě podí�vá� , ják c�ásto sě tyto souc�á� stky pouz� í�vájí�  á v jákě�m mnoz�ství�  á budě jě mí�t v

měns�í�m mnoz�ství� ná skládě� , jělikoz�  fiřmá němá�  vělkě�  záká�zky o tisí�ci kusěch. Přoto by podlě

áutořá  á  podlě  vy�slědku!  vzhlěděm k  mětodá�m PPS  bylo  dobřě�  mí�t  ná  skládě�  pá� ř  děsí�těk

souc�á� stěk v zá� lozě, áby sě němusěly pouz� í�vát ná�hřády á tí�m sě něpodstupoválo řiziko pořuchy

á stí�z�nosti od zá�kázní�ká. 

Nějřizikově� js� í� něshodou ná zá�kládě�  vy�slědku!  vs�ěch FMECA ánály�z vys�ěl s�pátny�  řozmě�ř kábělu.

Rozmě�ř  si  udá�vá�  sá�m zá�kázní�k,  přoto jě  vělmi  tě�z�kě�  vytvoř�it  dopořuc�ění�  ná  zlěps�ění�  tě� to

něshody. Ořgánizácě mu! z�ě dopořuc�it zá�kázní�kovi, pokud sě to u ně� j zác�ně stá�vát přávidělně� ji,

áby si ná to dá�vál pozoř á př�ěmě�ř�ovál si dě� lku kábělu ví�ckřá� t á dá� t mu i ně� jákou měns�í� pokutu,

jělikoz�  tí�m, z�ě sě musí� cěly�  káběl př�ědě� lát, zdřz� í�  vy�řobu ostátní�ch záká�zěk, co jsou přá�vě�  vě

vy�řobě� . Nějlěps�í� ř�ěs�ění� by bylo, kdyby ořgánizácě sámá dojělá k zá�kázní�kovi á dě� lku kábělu á
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jěho návřz�ění� si udě� lálá sámá. To by vs�ák bylo vělmi ná� řoc�ně�  á něvyplátilo by sě to áni přo

zá�kázní�ká áni přo ořgánizáci, ktěřá�  by ná to nějpřvě musělá nájí�t zámě�stnáncě.

Dáls� í� něshodou, ktěřá�  vys� lá řiziková�  hlávně�  vzhlěděm k přocěsní�mu př�í�stupu á mětodá�m PPS,

jě přodlouz�ění� doby vy�řoby z du! vodu pořuchy těstovácí�ho střojě něbo s�pátně�  zvolěně�  mětody.

Dopořuc�ění� ná zábřá�ně�ní� pořuchy střojě jě vělmi tě�z�kě� , jělikoz�  sě to nědá�  ovlivnit. Těstovácí�

střojě sě káz�dy�  děn př�ěd pouz� ití�m kálibřují� á kontřolují�, jěstli fungují�. Jědině�  dopořuc�ění� podlě

áutořá  jě  nápř�í�klád:  těstovácí�  střoj  vyc�istit  á  dě� lát  c�ástě� js� í�  u� dřz�bu.  Dopořuc�ění�  v  př�í�pádě�

zvolění� s�pátně�  mětody jě, pokud ořgánizácě dostáně záká�zku ná novy�  typ kábělu, ktěřy�  jěs�tě�

něvyřá�bě� lá,  mě� lá  by si  vymězit  přostoř  vě  vy�řobě� ,  ták áby v  př�í�pádě�  přoblě�mu!  něvzniklo

zpoz�dě�ní�  vy�řoby  ostátní�ch  záká�zěk.  Pokud  by  zá�kázní�k  z�á�dál  novy�  typ,  sě  ktěřy�m  němá�

ořgánizácě jěs�tě�  zkus�ěnosti, dálo by sě domluvit ná přodlouz�ění� dodácí� doby.

Dáls� í�  něshodou,  ktěřá�  sě  ná  vy�slědcí�ch  nějěví�  řiziková�  jáko  př�ěděs� lě�  zmí�ně�ně� ,  jě  pořuchá

vy�řobku,  př�ěsto  by  bylo  dobřě�  sě  zámyslět,  jěstli  ěxistujě  dopořuc�ění�  ná  zámězění�  vzniku

tohoto řiziká. Zdě sě jědná�  hlávně�  o vizuá� lní� střá�nku, ktěřá�  dě� lá�  i hlávní� dojěm ná zá�kázní�ká.

Př�ěcě jěnom vy�řoběk, ktěřy�  nění� umátlány�  á pos�křá�bány�, dě� lá�  dobřy�  dojěm. K tě�mto pořuchá�m

dochá�zí� hlávně�  v doláďovácí�ch c�innostěch jáko: láková�ní�, lěs�tě�ní� ápod. K potluc�ění� mu! z�ě tákě�

dojí�t  př�i  bálění�  á  oděsí�lá�ní�  k  zá�kázní�kovi.  Pos�křá�báně�  á  omlá� cěně�  souc�á� stky  sě  dájí�  vc�ás

záznáměnát á vymě�nit  ná řozdí�l,  kdy sě to stáně př�i  dokonc�ovácí�ch c�innostěch. Vy�řoběk si

mu! z�ě  pos�křá�bát á potlouct  i  zá�kázní�k  př�i  řozbálová�ní�,  toho si něvs�imně á dá�vá�  to zá vinu

vy�řobci. Vy�řobcě vě�ts� inou němá�  přotiářguměnt, ktěřy�  by uká� zál, z�ě sě to něstálo u ně� j á musí�

tědy  zá�kázní�kovi  př�ijmout  řěklámáci.  Dopořuc�ění�  zě  střány  áutořá  jě  zkusit  závě�st

monitořová�ní�  toho,  v  jákě�m  stávu  jě  vy�řoběk  oděsí�lá�n.  Nějc�ástě� ji  táto  chybá  vzniká�

u ělěktřicky�ch skř�í�ně�k, ktěřě�  jsou lákováně�  á po náláková�ní�  sě s nimi jěs�tě�  dá� lě mánipulujě.

Monitořovát  sě  mu! z�ě  ně�koliká  zpu! soby.  Nějjědnodus�s� í�  jě  sámozř�ějmě�  závě�st  komplětní�

káměřovy�  systě�m. Těn by vs�ák zásáhovál do osobní�ch přá�v, á i co sě ty�c�ě instálácě, něbylá by to

zřovná  nějlěvně� js� í�  zá� lěz� itost.  Autořá  nápádlo  monitořovát  stáv vy�řobku!  př�ěd  oděslá�ní�m

pomocí� fotěk. Vy�řoběk by byl vyfocěn př�ěd oděslá�ní�m zě vs�ěch u� hlu!  v dětáilěch. Tí�m by sě dálo

zábřá�nit ně�ktěřy�m přoblě�mu! m, nápř�í�klád i kdyby o tom vě�dě� li zámě�stnánci, zác�áli by si dá�vát

vě� ts� í� pozoř. Zá� řověn�  by ěxistovál du! káz, ktěřy�  by oponovál du! kázu! m od zá�kázní�ku! , ktěř�í� přá�vě�

posí�lájí� fotku, kdě jě vidě� t s�křá�báněc něbo uřáz�ěny�  řoh. Ná�klády by byly sámozř�ějmě�  nákoupit

fotoápářá� ty, ktěřě�  by  poskytovály kválitní� fotky á záznáměnály viditělně�  s�křá�bnutí� á chyby á
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tákě�  c�ás á osobu, ktěřá�  by to vz�dy vyfotilá. Cváknutí� foťá�kěm třvá�  sicě pá� ř sěkund, álě jělikoz�

by sě tě�ch fotěk musělo udě� lát ví�c, mohlo by to zábřát ně�kolik minut. Pokud sě vězmě v u�váhu,

z�ě náláková�ní�  jědnoho vy�řobku vyjdě fiřmu přu! mě�řně�  ná 2 500 Kc�  á táto něshodá nástáně

u s�ěsti záká�zěk zá řok, vyjdě koněc�ná�  cěná ná 15 000 Kc� zá řok. 

Kválitní� přu! mě�řny�  fotoápářá� t sě dá�  v dněs�ní� době�  poř�í�dit do 10 000 Kc�. V tomto př�í�pádě�  by sě

břálo v potáz, z�ě by sě dí�ky invěstici 10 000 Kc� sní�z� il vy�skyt tě� to něshody ná jědnou áz�  dvákřá� t

zá řok. Vy�slědkěm by bylo, z�ě by sicě přvní� řok podlě tě�chto vy�poc�tu!  fiřmá moc něus�ětř�ilá, álě

fotoápářá� t  by vydřz�ěl  ně�kolik lět á dí�ky tomu by v ná� slědují�cí�ch lětěch fiřmá sní�z� ilá  poc�ět

vynáloz�ěny�ch fináncí� zá znovu př�ěláková�ní� vy�řobku! .

Ořgánizácě v př�í�pádě�  komunikácě pouz� í�vá�  moděřní�  těchnologiě á sě zá�kázní�ky komunikujě

př�ěděvs�í�m  pomocí�  ělěktřonickě�  pos�ty  něbo  tělěfonicky.  V  př�í�pádě�  řu! zny�ch  přoblě�mu!  sě

komunikácě němě�ní� á ř�ěs� í� sě stá� lě vě� ts� inou pomocí� ělěktřonickě�  pos�ty, kdě sě nědá�  vě� ts� inou

vs�ě  vyjásnit  z  du! vodu!  jázykově�  bářiě�řy  á  toho,  z�ě  zá�kázní�k  komunikujě  s  ně�koliká  lidmi

v ořgánizáci  á  ná� slědně�  i  ořgánizácě  komunikujě  s  ví�cě  zámě�stnánci  u  zá�kázní�ká.  Vlivěm

tohoto mu! z�ě vznikát něpochopění� z obou střán. Autoř tědy návřhujě ořgánizáci, áby v př�í�pádě�

nějásností� á řu! zny�ch něshod, ktěřě�  vzniknou, zkusilá zář�í�dit viděohovoř. Ú viděohovořu!  by sě

sěs�li  přácovní�ci,  ktěř�í�  komunikují�  zá  ořgánizáci  á  zá  zá�kázní�ká. Vzniklá  by  přoto lěps�í�

komunikácě mězi ořgánizácí� á zá�kázní�kěm něz�  př�i psání� někoněc�ny�ch ěmáilu!  s jědinci. Zdě by

do toho káz�dy�  mohl zásá�hnout á podlě áutořá by sě dálo ř�ěs�ění� domluvit řychlěji něz�  psání�m

ěmáilu! , u ktěřy�ch pokud zá�kázní�k komunikujě s ví�cě zámě�stnánci ořgánizácě, zpu! sobujě obc�ás

cháotickě�  á zbytěc�ně�  přoblě�my. Dopořuc�ění�m tědy jě,  áby v př�í�pádě�  vě� ts� í�ch něsřovnálostí� sě

zá�kázní�kěm sě udě� lál  skupinovy�  viděohovoř,  kdě by sě sěs� li  lidě� ,  ktěř�í�  to ř�ěs� ili  uz�  př�ědtí�m

pomocí� ělěktřonickě�  pos�ty á ná� slědně�  přodiskutováli á snáz� ili sě vyř�ěs� it něsřovnálosti.

Jáko dáls� í�  ná�vřh áutořá přo ořgánizáci,  co by mohlá zlěps�it,  jě uz�  vy�s�ě zmin� ováně�  zlěps�ění�

ělěktřonicky�ch střá�něk. Fiřmě�  by stác�ilá áktuálizácě gřáfiky svy�ch wěbovy�ch střá�něk á fotěk

z vy�řoby,  jělikoz�  tyto střá�nky á fotky pu! sobí�  zástářálě á něobsáhují�  moděřní�  zář�í�zění�  fiřmy.

V tomto  př�í�pádě�  sě  pokusí�  i  áutoř  nábí�dnout,  jěstli  by  fiřmě�  mohl  pomoci  sě  zlěps�ění�m

wěbovy�ch střá�něk.

5.2 Doporučení pro organizace

Z vy�slědku!  á dopořuc�ění� přo dánou ořgánizáci bylá sěstávěná táto dopořuc�ění� přo ořgánizácě:
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1) V př�í�pádě�  c�ásty�ch řěklámácí�, kdy zá�kázní�k vy�řobky řěklámujě, přotoz�ě mu př�is�ěl vy�řoběk,

ktěřy�  jě  pos�křá�bány�  něbo  potluc�ěny�.  Autoř  dopořuc�ujě  ořgánizácí�m  sě  pokusit  závě�st

monitořovácí�  systě�m  přo  vy�řobky,  ktěřě�  sě  oděsí�lájí�  zá�kázní�kovi  á  ktěřě�  zá�kázní�k  c�ásto

řěklámujě.  Ná toto  monitořová�ní�  áutoř  dopořuc�ujě  fotoápářá� t,  pomocí�  ktěřě�ho  by sě př�ěd

oděsí�lá�ní�m vy�řoběk vyfotil zě vs�ěch střán á potě�  sě oděslál zá�kázní�kovi. Tí�m ořgánizácě zí�ská�

du! kázy, ktěřy�mi mu! z�ě oponovát zá�kázní�kovi.

2)  Pokud  vě  fiřmě�  sě  zá�kázní�kěm  komunikujě  ně�kolik  zámě�stnáncu!  á  by�vá�  c�ásto  zmátěk,

jělikoz�  jěděn přácovní�k ně�co domluví�, álě ostátní�  přácovní�ci o tom něví� á ř�ěs� í�  to jinák. Tyto

přoblě�my  mohou  nástát  i  z  du! vodu  jázykovy�ch  bářiě�ř,  kdy  káz�dy�  zá�kázní�k  á  přácovní�k

v ořgánizáci  má�  jinou  u� řověn�  ánglic�tiny,  vě  ktěřě�  sě  nějc�ástě� ji  sě  zá�kázní�ky  zě  záhřánic�í�

domlouvá�  á  dí�ky  tomu  vzniknou  řu! zně�  něsřovnálosti.  V  tomto  př�í�pádě� ,  pokud  sě  těnto

přoblě�m  záznáměná� ,  áutoř  návřhujě  zkusit  tyto  př�í�pády  ř�ěs� it  pomocí�  skupinově�ho

viděohovořu. Vě skupině�  by sě sěs� li jědnotliví� přácovní�ci, ktěř�í� by spolu komunikováli, ják ná

střáně�  ořgánizácě, ták i ná střáně�  zá�kázní�ká á domluvili by sě ná koněc�ně�m ř�ěs�ění�. 

3) Autoř dopořuc�ujě ořgánizácí�m snáz� it sě mí�t svě�  wěbově�  střá�nky áktuá� lní�, jělikoz�  jě to obc�ás

jědiny�  přvěk,  ktěřy�  hlědájí�cí�ho  zá�kázní�ká  ná  intěřnětu  záujmě.  Ořgánizácě  by  přoto  mě� lá

střá�nky mí�t áktuá� lní�, co sě ty�c�ě infořmácí�, á snáz� it sě to doplnit nápř�í�klád fotkámi z přácovis�ť

á přostořu! , vě ktěřy�ch přácujě á něbá� t sě nápř�í�klád uká� zát i nově�  střojě, ktěřě�  si poř�í�dilá. Tí�m

by  sě  mě� lá  ořgánizácě  zá�kázní�ká  snáz� it  ohřomit,  áby  si  u  fiřmy  objědnál  á  stál  jějí�m

přávidělny�m zá�kázní�kěm.

4) Ořgánizácě by mě� lá pouz� í�vát komponěnty, ktěřě�  zá�kázní�k poz�ádujě á něsnáz� it sě zá káz�dou

cěnu př�ěsvě�dc�it zá�kázní�ká o pouz� ití� lěvně� js� í�ch komponěnt, ktěřě�  jsou sicě lěvně� js� í�, álě němusí�

by� t ták kválitní�. Tomu by sě mě� ly ořgánizácě vyvářovát, áby nědos�lo áz�  k vělky�m třágě�dií�m,

ktěřě�  by mohly zpu! sobit ně�kolikáná� sobně�  s�kody, něz�  jě cěná pu! vodní� komponěnty. 

5) Ořgánizácě by sě mě� ly o svě�  zámě�stnáncě stářát á zájis�ťovát jim přos�kolová�ní�  v uřc�ity�ch

c�ásovy�ch  intěřválěch,  á  to  hlávně�  u  novy�ch  zámě�stnáncu! .  Tí�m  by  sě  dálá  omězit  c�ástá�

chybovost nově�ho přácovní�ká á zlěps�ění�  přovozu fiřmy,  jělikoz�  by němusělá ták c�ásto tyto

chyby ř�ěs� it  á opřávovát. Ořgánizácě by němě� lá zápomí�nát s�kolit á těstovát i svě�  dlouholětě�

přácovní�ky, ti nápř�í�klád po ně�koliká lětěch ně�co zápoměnou á jě dobřě�  jim to př�ipomí�nát.
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6)  Poslědní�m  dopořuc�ění�m  přo  ořgánizácě  v  tě� to  přá� ci  jě  přová�dě� t  křomě�  přávidělny�ch

kálibřácí�  střoju!  á kontřoly souc�á� stěk pomocí�  přogřámu!  i jějich přávidělně�  c�is�tě�ní�,  jělikoz�  vě

vělky�ch hálá� ch sě c�ásto přá� s� í� á těnto přách sě pák usázujě i uvnitř�  střoju! , kdě mu! z�ě zpu! sobit

pořuchu, ktěřá�  ná�hlě omězí� přovoz vy�řoby á zpu! sobí� ořgánizáci ákořá� t zbytěc�ně�  potí�z�ě.
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Závěr
Z  poc�á� tku  tě� to  přá� cě  áutoř  oc�ěká�vál  třochu  jiny�  styl  komunikácě  zě  střány  ořgánizácě.

Ořgánizácě,  bohuz�ěl,  áutořovi  dodálá  jěn  jědnoduchě�  infořmácě  o  sobě�  á  po  poz�á�dá�ní�

o spěcific�tě� js� í�  infořmácě  ořgánizácě  sicě  sliboválá  jějich  dodá�ní�,  álě  i  př�ěs  áutořovo

ně�kolikáná� sobně�  poz�ádová�ní�  něbyly dosud dodá�ny.  To áutořá  mřzí�,  jělikoz�  po ně�kolikálětě�

přáxi  s  tí�m  poc�í�tál.  Nákoněc  byl  odká�zá�n  ná  pouz� ití�  hlávně�  jí�m  záznáměnány�ch  něshod  á

udá� lostí�.

V těořětickě�  c�á� sti jě ná zá�kládě�  pouz� itě�  litěřátuřy vytvoř�ěn u� vod do vztáhu k zá�kázní�kovi á

jěho ř�í�zění�. Jsou zdě vysvě�tlěny jědnotlivě�  pojmy, ktěřě�  sě ty�kájí� zá�kázní�ká i dodávátělě á jsou

zdě zmí�ně�ny i nápř�í�klád třěndy v tomto obořu.

Přáktická�  c�á� st jě zámě�ř�ěná ná ánály�zu řizik dodávátělsko-zá�káznicky�ch vztáhu!  s ná� slědny�m

vyhodnocění�m á stánovění�m dopořuc�ění� přo ořgánizáci. Nějdř�í�vě jě př�ědstávěná ořgánizácě á

dá� lě  jsou  popsá�ny  něshody,  ktěřě�  áutoř  v  ořgánizáci  záznáměnál.  Poz�ádávkěm přá�cě  bylo

ánályzovát řiziká. Přoto jsou popsá�ná moz�ná�  řiziká, ktěřá�  mohou z du! vodu!  záznáměnány�ch

něshod nástát. Dá� lě jě zdě popsá�no, ják ořgánizácě fungujě v moměntá� lní� situáci pánděmiě.

Ná� slědují�cí�  kápitolá jě zámě�ř�ěná ná ánály�zu řizik v ořgánizáci.  V tě� to kápitolě jsou pouz� ity

řu! zně�  ná� střojě. Nějpřvě jsou klásifiková�ni zá�kázní�ci, ktěř�í� jsou pomocí� sěgměntácě řozdě� lěni

podlě typu vy�řobku! , ktěřě�  jim ořgánizácě dodá�vá� . Dáls� í�m ná� střojěm, ktěřy�  sě v přá� ci pouz� í�vá� ,

jě  SWOT ánály�zá.  Tá  jě  v  přá� ci  vyuz� itá  ná  zí�ská�ní�  infořmácí�  ohlědně�  ořgánizácě.  Jsou zdě

nálězěny silně�  á  slábě�  střá�nky ořgánizácě,  hřozby přo ořgánizáci  á  př�í�lěz� itosti,  ktěřy�ch  by

mohlá ořgánizácě vyuz� í�t. V tě� to c�á� sti bylo du! lěz� itě�  sě zámě�ř�it ná slábě�  střá�nky á hřozby, jělikoz�

zdě přá�vě�  vznikájí� řiziká, ktěřá�  mohou ovlivnit vztáh sě zá�kázní�ky. Přoto sě v dáls� í� c�á� sti přá� cě

pouz� í�vá�  Pářětu! v diágřám, kdě jsou zobřázěny jědnotlivě�  něshody, ktěřě�  byly záznáměná�ny á

jějich du! slěděk má�  vliv ná vztáh sě zá�kázní�kěm. Pomocí� dáls� í�ho ná� střojě Ishikáwová diágřámu

byly k něshodá�m nálězěny jějich př�í�c�iny. Dáls� í�  kápitolá sě vě�nujě vyhodnocění�  jědnotlivy�ch

řizik. V tě� to c�á� sti sě pouz� í�vá�  jáko vyhodnocovácí� přvěk FMECA ánály�zá. Obsáhujě jědnotlivě�

něshody á jějich př�í�c�iny, ktěřě�  byly ánályzová�ny v př�ědchozí� c�á� sti. Tyto něshody á př�í�c�iny jsou

ná� slědně�  pomocí� FMECA ánály�zy ohodnocěny. Vy�slědkěm jsou řiziková�  c�í�slá, podlě ktěřy�ch jě

vidě� t, ná ktěřě�  něshody jě potř�ěbá sě zámě�ř�it á ktěřě�  vys� ly jáko křitickě� .
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Př�í�nos přá� cě spoc�í�vá�  vě stánovění�  přákticky�ch dopořuc�ění�  přo ořgánizáci.  Táto dopořuc�ění�

jsou  stánověná  áutořěm  ná  zá�kládě�  jěho  ánály�z  á  vy�slědku! .  Nějpřvě  jsou  stánověná

dopořuc�ění�  přo  zkoumánou  ořgánizáci  á  ná� slědně�  áutoř  stánovil  oběcná�  dopořuc�ění�  přo

vs�ěchny ořgánizácě. Ořgánizácě by po závědění� tě�chto dopořuc�ění� mě� ly docí�lit zlěps�ění� vztáhu

sě zá�kázní�ky á zámězění� ták řizik, ktěřá�  by mohlá tyto vztáhy zhořs� it, áněbo u� plně�  př�ěřus� it.
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