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Činnosti v organizaci musí být přiměřeně řízeny, aby
přinášely dostatečné efekty, důležité pro existenci
a další rozvoj. Zatímco jednoduché zakázky na úrovni
živnostenského podnikání stačí sledovat jen přes
účetní evidenci (technologii živnostník dokonale zná
a sám ji provádí), ve větších organizacích je průběh
zakázky rozdělen, neprobíhá na jednom místě, podílí
se na něm více lidí. Sledování cestou účetní evidence
je nepřehledné (účtová osnova slouží především k evi-
denci majetku a jeho zdaňování) a hlavně vždy mimo
reálný čas - až po účetním uzavření obchodního pří-
padu lze pomocí vstupních/výstupních relací vyhod-
notit úspěšnost či neúspěšnost tohoto případu. Tento
způsob je postačující v situaci ustáleného toku zaká-
zek, smluvně zajištěného alespoň na jeden rok do-
předu a průběžného doplňování zakázek na potřebný
objem. V době nestabilních poptávek, ať už z jakých-
koliv důvodů (změna zákaznických zvyklostí, vstup
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nových konkurentů, projektové „štvanice“ apod.), je
takové řízení nevyhovující. Pocity manažera lze v ta-
kové situaci přirovnat k pocitům řidiče auta, jedoucího
v hustém provozu vysokou rychlostí, za prudkého
deště a s pomalu (nebo v režimu cyklování) jdoucími
stěrači - zdá se mu, že stěrače pracují ještě pomaleji
než ve skutečnosti, protože relativně dlouhou dobu se
musí rozhodovat, aniž by měl potřebné informace (tuší
kolem seba další auta, ale nevidí je, protože okna má
zaplavena vodou; čekání na setření stěračem se zdá
nekonečné). Pomůckou je zviditelnění průběhu za-
kázky, aby bylo možné sledovat jej průběžně (v reál-
ném čase) a v případě nutnosti moci adekvátně za-
sáhnout. Stačí připomenout panely na stěnách velínů,
kde se světelnými signály se zobrazuje aktuální stav
průběhu výrobního procesu a případně také hodnoty
monitorovaných veličin. Panel bývá vybaven i hava-
rijní signalizací - dojde-li v některém místě k odchylce
provozních parametrů od nastavených, je obsluha
opticky, akusticky i jinak na tento stav upozorněna. Co
takový panel zobrazuje? Schematicky znázorňuje
místa, kde se odehrávají jednotlivé činnosti, a zpravi-
dla zapínáním signálních světel informuje o stavu v da-
ném okamžiku; je tedy zřejmá jednak poloha, jednak
časový průběh (posloupnost) činností tvořících určitý
proces. Sotva si však představíme, že by se takový pa-
nel vyráběl pro řízení např. procesu marketingu, vý-
voje a návrhu apod. Avšak i tyto procesy je dnes v řadě
případů nutné řídit, protože právě tam mohou být za-
loženy zásadní chyby, vedoucí k neúspěchu celé za-
kázky (přestože ve výrobě nebude ani jediná chyba).
Je tedy vhodné (ne-li životně důležité) mít zpracovaný
model celého procesu tak, aby umožňoval rychlou
orientaci pro potřeby řízení. Významnou součástí mo-
delu je mapa procesu, která znázorňuje jeden z hlav-
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ních atributů procesu - jeho časový průběh; vše ostatní
je v té chvíli méně důležité. Především je třeba vědět,
co se má právě teď (kdy) udělat; když správně roz-
hodneme o tomto, pak již snáze rozhodneme (naplá-
nujeme), kdo a na čem to má udělat. Mapa procesu
tedy má posloužit manažerovi k lepší orientaci na cestě
k cíli procesu (starším pojmenováním procesu v češ-
tině je pochod). Z toho vyplývá několik praktických
postřehů k tomu, jak by měla správná mapa vypadat:
• podrobnost jen taková, aby zajistila dostatečnou

orientaci (kde se právě nacházíme a jaký krok máme
udělat jako následující);

• přehlednost je důležitější než přílišná podrobnost;
• u každého procesu musí být znám jeho cíl (cesta má

smysl, když někam vede);
• složité procesy je vhodné mapovat v několika úrov-

ních rozlišení (menší rozlišení nedává dost informací
pro dílčí činnosti, ale poskytuje celkový přehled -
celá cesta z výchozího místa do cíle; větší rozlišení
sice poskytuje dostatek informací k provedení čin-
nosti, ale může chybět dohlednost cíle; kombinace
map v několika úrovních rozlišení tento problém
oslabuje).

Doporučený postup pro modelování procesu - jde
o sled kroků, jenž zaručuje důležitý předpoklad - při
zpracování každého kroku má řešitel k dispozici
všechny potřebné informace, které potřebuje (nebo si
může opatřit) a výsledkem jsou informace potřebné
pro řešení kroku následujícího:

1. Identifikace zákazníka - splnění požadavků zá-
kazníka (vnější, vnitřní) je cílem procesu. Zákazník
zná (měl by znát) specifikace produktu, jejichž spl-
nění bude považovat za dosažení kvality. Znalost
skutečného zákazníka je základním předpokladem
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úspěšně vytvořeného procesu, je to šance neřešit ně-
jaký zástupný problém. Chceme-li efektivně reali-
zovat nějaký proces, musí předem znát jeho zákaz-
níka; v opačném případě riskujeme zbytečnou práci
a zbytečné náklady.

2. Úplný popis produktu - zákazník vždy požaduje
produkt s určitou užitnou hodnotou (vlastnosti,
funkce), která uspokojí jeho potřebu. Splnění této
základní podmínky je ničím nenahraditelné -
„mám-li hlad a chuť na určité jídlo, pak to nevyřeší
ani zlatý šperk, ale jen a pouze určité jídlo“. K těmto
požadavkům se připojují další - např. aby produkt
kromě základních vlastností splňoval požadavek
neškodnosti vůči životnímu prostředí, sám nebyl
svými vlastnostmi nebezpečný pro svého uživatele
(„CE“), aby dovoloval dodržování zásad bezpečné
práce (BOZP) apod. Řada těchto aspektů musí být
zajištěna vlastnostmi produktu (inherentními zna-
ky), ale jejich existence nemusí být přímo patrná;
k produktu nutno připojit informaci (značka CE,
příbalový leták, návod k obsluze), která uživatele
o dodržení těchto požadavků informuje. Stejně jako
(inherentní) vlastnosti, tak i tyto dodatečné infor-
mace nevzniknou samy, ale musí být v patřičné fázi
procesu vytvořeny a umístěny na vhodný nosič.

3. Vytvoření mapy procesu - jde o zobrazení jedno-
tlivých částí (podprocesů, činností) procesu podle
jediného hlediska - časová posloupnost. Je to velmi
výhodné zjednodušení, které umožňuje soustředit
se pouze na to, „CO“ se musí v daném čase vyko-
nat, aby vznikl produkt s požadovanými vlast-
nostmi. Navíc je to zjednodušení přípustné a zcela
„neškodné“. Aby produkt získal požadované vlast-
nosti, je jednoznačně nezbytné, aby proběhly určité
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transformace. Kdo a na čem tyto transformace usku-
teční, je volitelné podle možností, podle okolností.
Ve výroku „CO“ jsou totiž implicitně obsaženy
předpoklady potřebných zdrojů. Každá činnost
(proces) je podmíněna existencí vhodných zdrojů,
ovšem často jsou tyto zdroje alternativní. Mezi nimi
lze vybírat - poté, kdy se rozhodne o posloupnosti
procesů, jak optimalizovat např. podle disponibil-
ních zdrojů. Pokud nějaké zdroje vůbec neexistují,
pak odpovídající proces nelze uskutečnit, nelze vy-
tvořit dotyčné vlastnosti, zkrátka produkt je za ta-
kových okolností nemyslitelný. Přehledná mapa
procesu je pro manažera užitečná a potřebná kvůli
snadné orientaci (stejně jako výtah z mapy znázor-
ňující trasu s orientačními body, bez zbytečně roz-
ptylujících podrobností pro turistu při cestě nezná-
mým terénem).

4. Identifikace zdrojů - máme-li zformovaný názor
na možnou variantu procesu, je na místě posoudit
jeho proveditelnost. Ta závisí na disponibilních
zdrojích - lidských, infrastruktuře, prostředí. Za-
tímco při mapování procesu je dobré neomezovat
se zdroji (určitá míra fantazie může vést k novým
objevům), v této fázi je nutné realisticky sestoupit
„na zem“ a kriticky zvážit, co je k dispozici pro
věcně správnou a ekonomicky přijatelnou realizaci
procesu. V případě, že se ukáže nedostupnost urči-
tého zdroje, musí se přehodnotit navržený proces
s ohledem na dostupné zdroje - iterační postup. Nej-
prve je zvoleno možné řešení procesu, to se ná-
sledně přehodnotí podle dostupnosti zdrojů. Obrá-
cený přístup by mohl vést ke stanovení „jediné
možné cesty“, zatímco doporučený postup iniciuje
navrhování více variant řešení, a proto dává šanci
na nové objevy.
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5. Dimenzování zdrojů - stanovení potřebných kapa-
cit. V podnikatelském záměru je obsažen předpo-
klad realizace zakázek určitého objemu v určitých
termínech. Kapacita zdrojů musí být dostatečná,
aby se přijatý závazek dal splnit. Při sjednávání kon-
krétní zakázky je nutné ověřit, zda lze splnit zadání
v požadovaném termínu a rozhodnout o případném
využití externích zdrojů (kooperace, outsourcing).
Při výpočtech se musí počítat s tím, že počet pra-
covních dnů je v běžném roce nižší než kalendář-
ních. Pro analýzu „průchodnosti“ zakázky je dále
třeba znát pracnosti jednotlivých činností, tj. spo-
třebu času na jejich řádné uskutečnění, aby byl do-
držen správný technologický postup a produkt zís-
kal požadované vlastnosti (inherentní znaky). Také
v tomto kroku může nastat situace, že bude nutné
přehodnotit původně navržený proces (nová ite-
race).

6. Volba uspořádání infrastruktury (layout) - při di-
menzování zdrojů můžeme stále pracovat s hro-
madnými údaji (neřešíme detaily). Poté, co je roz-
hodnuto o realizaci procesu za využití určitých
zdrojů, se musí zvolit způsob rozmístění těchto
zdrojů - proces je třeba „zhmotnit“. Realizace da-
ného procesu prostřednictvím určitých zdrojů
spočívá v aplikaci určité technologie. Ta zahrnuje
jednak vhodné zařízení, jednak příslušně kvalifiko-
vanou obsluhu, dále vhodné prostory a připojení na
zdroje energií, v neposlední řadě způsob odvádění
nezbytných zplodin technologie (odpady, emise).
Proces - procesní mapa, to je důležitá idea, ale jen
idea. K jejímu uskutečnění se musí použít to, co je
v dané chvíli a na daném místě k dispozici. Praco-
viště (místo realizace procesu, jeho části) je vhodné
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logicky uspořádat, aby vytvořené podmínky pod-
porovaly práci bez chyb (Poka Yoke, 5S apod.), šet-
řily čas (5S, Lean), ale také přispívaly k bezpečné
práci a (nikoliv na posledním místě) k motivaci;
dobře uspořádané pracoviště je beze všech pochyb
spolehlivým motivátorem a motivace zase nejspo-
lehlivější prevencí kvalitní práce.

7. Analýza rizik - každá činnost s sebou nese určitá
rizika. Nedílnou součástí navrhování procesů musí
být analýza rizik a jejich řízení, tj. přijímání tako-
vých opatření, kterými se nepřijatelná rizika snižují
na přijatelnou úroveň. Při analýze rizik je vhodné
nejdříve identifikovat oblasti a vlastní analýzu pro-
vádět podle těchto oblastí (rizika obchodní, fi-
nanční, technologická, informační apod.). Před pří-
pravou opatření je vhodné posoudit, zda mezi
identifikovanými riziky z jednotlivých oblastí ne-
dochází k interakcím. Opatření se dá potom volit
tak, že minimalizací jednoho rizika řešíme i rizika
související (např. zabezpečením počítače proti krá-
deži řešíme riziko majetkové a informační sou-
časně). Je zřejmé, že opatření přijatá jako řešení ri-
zik mohou ještě ovlivnit realizaci procesu - jak
samotnou „ideu“, tak i zdroje a layout.

8. Omezující podmínky - lidská společnost urazila
od svého zrodu k dnešku velkou cestu. Lidé přestali
žít v lese a začali žít ve městech. S tím souvisí ztráta
mnohých instinktů, které lidem umožňovaly přežít
v džungli. Ovšem člověk žije v „džungli“ stále, jen
si to ne vždy připouští, nicméně ztracené instinkty
nahrazuje různými pravidly - omezeními -, jež mají
usnadňovat život v civilizační džungli. Jsou přijí-
mány zákony omezující rizika při práci a při pou-
žívání některých produktů, regulují chování lidí ve
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vztahu k životnímu prostředí, usměrňují chování
v obchodních vztazích i ve vzájemných mezilid-
ských vztazích. Všechna tato pravidla představují
omezení, jež jsou nutná při koncipování procesu
a potom při jeho realizaci respektovat. Mnohá
z těchto omezení se musí odrazit jak v činnostech
(„idea“ procesu), tak v zařízení, kvalifikaci lidí atd.
(„zhmotnění“ procesu). Zdravý rozum velí, aby tato
omezení byla brána na zřetel ve fázi plánování a pří-
pravy procesu, protože jakékoliv dodatečné změny
jsou vždy spojeny s enormním nárůstem nákladů.
V současné éře, kdy je na začátku každého obchod-
ního případu dohoda o ceně a o případném zisku
(ztrátě) rozhoduje řízení nákladů (management kva-
lity), může právě dodatečný nepředkalkulovaný ná-
klad zvrátit hospodářský výsledek z plánovaného
zisku do ztráty. V této souvislosti je třeba nejprve
shromáždit soupis (registr) všech právních před-
pisů, jež se vztahují k předmětu činnosti organizace.
Pak je ovšem nutné provést důkladnou analýzu po-
žadavků, jež z těchto předpisů pro organizaci vy-
plývají, sestavit registr požadavků a podle něj při-
způsobit procesy a jejich řízení. Nezapomínejme,
že registr právních předpisů není totožný s regist-
rem právních požadavků. Může se ukázat, že z vel-
kého množství právních předpisů, jež mají souvis-
lost s činností organizace, nakonec zůstane poměrně
malé množství skutečných požadavků, které se na-
víc mohou vzájemně překrývat, takže dodržením
jednoho požadavku automaticky splníme jeden
nebo více dalších. Právě proto je tato analýza také
důležitá - jednak nesmíme vynechat nic, co musí
být dodržováno, ale na druhé straně nemusíme dě-
lat nic zbytečného (to hrozí vždy, když „pravice
neví, co dělá levice“).
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9. Analýza výkonnosti procesu - aby proces dosa-
hoval očekávaných výsledků, musí být řízen (ne-
může probíhat živelně - „nějak to udělejte!“). Řídit
znamená měřit - chceme-li např. řídit teplotu v míst-
nosti, musíme ji měřit, abychom věděli, jaká je její
hodnota. To platí o jakémkoliv procesu. Musíme
tedy pro každý proces, který má být řízen, zvolit
vhodný indikátor (veličinu, proměnnou), která změ-
nou svých hodnot reaguje na změny chování říze-
ného procesu, abychom získali informaci o pří-
padné nutnosti nějakého řídicího zásahu. S volbou
proměnné souvisí i metoda sběru dat - některá data
lze zaznamenávat automaticky, jiná vyžadují ruční
zapisování. Důležité je, aby tato pozorování byla
prováděna systematicky monitorování procesu -,
aby se z výsledků pozorování daly vyvozovat zá-
věry se známou spolehlivostí (statisticky podlože-
nou). Některé analýzy je vhodné provádět na zá-
kladě odhadů již ve fázi plánování (může být
součástí analýzy zdrojů nebo rizik), některé analýzy
se provádějí při ověřování procesu před spuštěním
sériové výroby. Systém monitorování a následně ří-
zení procesů pak bude uplatňován i v průběhu je-
jich „ostré“ realizace.

10. Dokumentování procesu - nyní máme náš proces
připravený k realizaci po všech stránkách. Aby-
chom nic důležitého nezapomněli a abychom
všechny důležité informace o procesu mohli sdě-
lovat i jiným, musíme vypracovat dokumentaci
procesu. Ta bude vycházet z mapy procesu - prů-
vodce celým dějem. Bude obsahovat přiřazení
zdrojů (produkčních i těch, které vyplývají z ome-
zení) a hlavně bude určovat role lidí ve struktuře
systému, na němž se daný proces uskutečňuje, je-
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jich pozice, odpovědnosti a pravomoci. Dále bude
obsahovat postupy řízení - co a jak monitorovat,
jak nakládat se získanými informacemi; co dělat,
když věci probíhají tak, jak je naplánováno, a co
dělat, když nastanou odchylky. Lze tedy říci, že se
jedná o řídicí dokumentaci. Kromě zmíněné
mapy procesu (popis objektu řízení) tedy budou
podstatnou součástí řídicí dokumentace směrnice
(technicko-organizační postupy - TOP, technicko-
organizační normy apod., každá organizace si je
pojmenuje po svém), které určují „CO“, „KDO“,
„KDY“, „KOLIKRÁT“, „PRO KOHO“
a „JAK“ musí vykonat, aby vznikl očekávaný vý-
sledek - produkt. Ve směrnici musí být integrovány
všechny podstatné informace, nezbytné pro
správné (viz výše) uskutečnění záměru procesu.
Některé kroky procesu mohou být doplněny po-
drobnějšími postupy, popisujícími „jak“ má být
daná práce - činnost - vykonána, pokud je to pro
úspěch procesu nezbytné. Zřejmě - kvalifikovaný
pracovník zná pracovní postupy a stačí pouze or-
ganizační směrnice, která ho informuje především
o tom, „CO“, „KDY“, má udělat, zatímco nekva-
lifikovanému pracovníkovi je nutné poskytnout
podrobný návod - neboli „JAK“ musí ve správném
čase provést správnou činnost. Pro kvalifikova-
ného pracovníka může být postačujícím dokladem
pracovní příkaz a výkres (recept) - vše ostatní je
schopen si zorganizovat sám. Nekvalifikovaný
pracovník netuší, co se za zadáním skrývá, proto
musí dostat tak podrobný návod, aby neměl mož-
nost nic rozhodnout (a zkazit) sám. Podle strate-
gické oblasti, popř. kvůli vnějšímu uznání (certi-
fikaci) je užitečné zpracovat specializovaný
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„návod“, který poskytuje orientaci v celém
systému managementu, jak je to které hledisko
(strategická oblast) integrováno do směrnic a řídi-
cích postupů [jde o příručky (manuály)]: řízení fi-
nančních toků, personální management, kvalita,
ochrana životního prostředí, BOZP, ochrana a bez-
pečnost informací, dodávání do automobilního
průmyslu, dodávání do jaderné energetiky, dodá-
vání do obranného průmyslu a další. Každá pří-
ručka vždy vychází ze společné vnitřní předpisové
základny (směrnice) a popisuje, jak je daná oblast
v organizaci řízena. Existují-li pro některé oblasti
uznávané standardy, je vhodné příručky zpracovat
podle osnovy dané požadavky takového standardu
(např. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
AQAP, ISO/TS 16949 atd.). Příručka (manuál) pak
sděluje jednotným způsobem, jak jsou požadavky
na záruky za výsledky obvyklé v určité oblasti za-
bezpečeny systémem managementu uplatňova-
ným v té které organizaci. Znamená to, že organi-
zace, které se hlásí k určitému standardu, uznávají
podobné priority, uplatňují příbuzné politiky a je-
jich chování by pro případné obchodní partnery
mělo být díky tomu předvídatelnější. V žádném
případě by se nemělo říkat - např. - máme systém
managementu kvality podle ISO 9001, ale máme
svůj systém managementu kvality, jenž odpovídá
našim možnostem a individualitě lidí, kteří tvoří
naši organizaci, přičemž můžeme na každou
otázku kladenou normou ISO 9001 odpovědět
„ano“, takové činnosti (pokud se u nás dělají, pro-
tože jsou v rámci plnění zakázky třeba) máme ří-
zené a můžeme to dokázat (prostřednictvím zá-
znamů a jiných dokladů, které v průběhu činností
pořizujeme).
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