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World Class Manufacturing (Podnik svČtové tĜídy)

ÚVOD
Souþasná doba i podnikatelské prostĜedí jsou charakteristické globalizací, rozvojem
technologií a nepĜetržitČ rostoucím tlakem konkurence. Uvedené faktory mohou pro podnik
znamenat bućto hrozbu nebo pĜíležitost. Podniky, které nejsou schopné reagovat
na kontinuální zmČny, považují zmČny za hrozbu a postupnČ smČĜují k zániku. Naproti tomu
podniky s pozitivním postojem vĤþi zmČnám, které považují zmČnu za pĜíležitost, slaví
úspČch. Hlavní cestu k úspČchu v 21. století pĜedstavuje pro podniky Ĝízení zmČn v návaznosti
na proces neustálého zlepšování a monitorování výkonnosti.
V posledních

letech

stále

více

podnikĤ

klade

dĤraz

na

Ĝízení

výkonnosti.

NeboĢ si uvČdomují, že zlepšení výkonnosti podniku a posílení konkurenceschopnosti lze
docílit prostĜednictvím Ĝízení výkonnosti, které je založeno na opakovaném mČĜení
výkonnosti.
NicménČ i Ĝízení a mČĜení výkonnosti vyžaduje urþitou modifikaci zavedených pĜístupĤ.
V souþasnosti již není vyhovující mČĜení výkonnosti založené pouze na

tradiþních

ukazatelích. Díky kritice tradiþních ukazatelĤ se do centra zájmu dostávají moderní ukazatele.
Podniky se více soustĜedí na sledování nefinanþních ukazatelĤ výkonnosti, které jsou
pro podnik dĤležité z hlediska vytváĜení pĜidané hodnoty pro zákazníka.
Pro zajištČní efektivnosti mČĜení výkonnosti musí být využívána mČĜítka, která signalizují,
zda jsou vytyþené cíle naplĖovány þi nikoli. Tudíž je nezbytné využívat pro mČĜení právČ
probíhajících þinností jiná mČĜítka než ta, která jsou založena na úþetních výkazech a vychází
z minulosti. S tímto souvisí nezbytnost sledování indikátorĤ, které podniku signalizují
souþasnou výkonnost, nikoli minulou.
V dnešní dobČ jsou úspČšné pĜedevším podniky, jejichž Ĝízení je flexibilní a schopné
neustále reagovat na zmČny. Takže pokud podniky chtČjí v této nelehké dobČ nejen pĜežít,
ale i prosperovat do budoucna, je nutné, aby mČli zaveden systém Ĝízení výkonnosti,
který navazuje na strategii a cíle podniku.
Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat hlavní komponenty efektivního systému
Ĝízení výkonnosti pomocí teoretické rešerše, provést analýzu systému Ĝízení výkonnosti
podniku Iveco Czech Republic, a.s. a její výsledky porovnat s teoretickými východisky.
V pĜípadČ odhalení slabých stránek systému Ĝízení výkonnosti zpracovat návrh doporuþení
pro možná zlepšení této oblasti v podniku.
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Diplomová práce je rozdČlena do dvou þástí. První þást je zamČĜena na teoretické
vymezení pojmĤ, které se vztahují k problematice systému Ĝízení a mČĜení výkonnosti.
Na závČr první kapitoly jsou vymezeny komponenty efektivního systému Ĝízení výkonnosti,
které jsou klíþové pro zpracování další þásti práce.
Ve druhé þásti práce je charakterizován podnik Iveco Czech Republic, a. s., ve kterém
provedla autorka analýzu souþasného systému Ĝízení výkonnosti, a to prostĜednictvím rozboru
interních materiálĤ a kvalitativního šetĜení formou polostrukturovaných rozhovorĤ
s manažery podniku. Na základČ výsledkĤ analýzy jsou podniku navrženy doporuþení
pro zlepšení této oblasti. BČhem tvorby práce vycházela autorka z rešerše odborné literatury,
interních dokumentĤ podniku a elektronických zdrojĤ.
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1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ EFEKTIVNÍHO SYSTÉMU ěÍZENÍ
VÝKONNOSTI
Následující podkapitoly jsou vČnovány vysvČtlení základních pojmĤ problematiky
výkonnosti podniku, charakteristice procesu Ĝízení a mČĜení výkonnosti a na závČr této
kapitoly je vymezen efektivní systém Ĝízení výkonnosti.

1.1

Výkonnost podniku

Výkonnost je pomČrnČ všeobecný pojem, který se vyskytuje v bČžném životČ každého
þlovČka. V následujícím textu je objasnČno, jak lze výkonnost chápat z pohledu podniku.
Na výkonnost je možné v rámci podniku nahlížet z mnoha rĤzných úhlĤ, což dokazují
i následující definice, které autoĜi uvádČjí ve svých knihách.
Wagner definuje výkonnost obecnČ jako charakteristiku, která popisuje zpĤsob, respektive
prĤbČh, jakým zkoumaný subjekt vykonává urþitou þinnost, na základČ podobnosti
s referenþním zpĤsobem vykonání této þinnosti. [26]
Podle Pavelkové a Knápkové mĤže každý subjekt hodnotit výkonnost jinak - vlastník
podle splnČní oþekávání ohlednČ návratnosti svých prostĜedkĤ, vložených do podnikání,
zákazník podle uspokojení svých požadavkĤ na výrobek nebo službu, jejich cenu, rychlost
dodání, podmínek placení apod., dodavatelé a banky podle schopnosti podniku splácet své
závazky, zamČstnanci podle výše mezd a pracovních podmínek, stát podle schopnosti platit
danČ a podobnČ. [18]
Šulák a Vacík uvádČjí, že výkonnost je vČtšinou vymezena jako schopnost podniku
co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit. Jinak však hodnotí
výkonnost zákazník, manažer a jinak vlastník podniku. Z pohledu zákazníka je podnik
výkonný, pokud je schopný pĜedvídat potĜeby podniku v okamžiku jejich vzniku a nabízet
kvalitní výrobek za cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit. Podle manažera je výkonný
podnik ten, který prosperuje. Vlastníci se zamČĜují na dosažení zhodnocení kapitálu,
který do podniku vložili. Podle nich je výkonnost podniku vysoká v pĜípadČ, že je dosaženo
co nejvČtšího zhodnocení v co nejkratší dobČ. [23]
Výkonnost podniku je pĜedmČtem zájmu hned nČkolika subjektĤ a každý z tČchto subjektĤ
hodnotí výkonnost jinak. ObecnČ se však autoĜi shodují na tom, že výkonnost podniku odráží
schopnost podniku co nejlépe zhodnotit do podniku vložené prostĜedky, þehož lze dosáhnout
prostĜednictvím plnČní stanovených cílĤ podniku. Je tedy nutné, aby mČl podnik definovány
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cílové hodnoty, kterých chce dosáhnout a porovnávat je se skuteþným stavem. Cílové hodnoty
vycházejí ze strategických cílĤ nebo je možné odvodit je prostĜednictvím benchmarkingu.
Pitra popisuje výkonnost jako výsledek organizované þinnosti konkrétních lidí, kteĜí spojili
své síly a prostĜedky k dosažení jasnČ definovaných cílĤ. [20]
Výkonnost podniku definují ve své knize také Fibírová a Šoljaková, a to jako samotnou
podstatu existence podniku v tržním prostĜedí, jeho úspČšnosti a schopnosti pĜežití
v budoucnosti. [3]
V posledních letech kladou podniky stále vČtší dĤraz na Ĝízení a mČĜení výkonnosti,
jelikož v tom spoþívá klíþ k úspČchu podniku v rychle se rozvíjejícím konkurenþním
prostĜedí. Zlepšení výkonnosti podniku je možné docílit pĜedevším prostĜednictvím Ĝízení
výkonnosti, které je založeno na opakovaném mČĜení výkonnosti. Toho si je vČdoma vČtšina
velkých podnikĤ.
1.1.1

Východiska výkonnosti

S pojmem výkonnost jsou spojena obecnČ uznávaná východiska, která jsou pĜijímána,
aniž by byla dokazována.
Cílovost

Jedná se o východisko, které znamená, že þinnost, jejíž výkonnost je posuzována, je cílovČ
zamČĜená. Tedy vede v budoucnosti aĢ uvČdomČle þi neuvČdomČle, k dosažení urþitého stavu
nebo dČje þi alespoĖ ke snaze se takovému výsledku pĜiblížit.
Aby bylo zdĤraznČné cílové zamČĜení þinnosti, je užiteþné rozlišit dvČ dimenze
výkonnosti, které na sebe navazují. Tyto dimenze jsou odpovČdí na otázku, co je možné
udČlat pro to, aby podnik smČĜoval k dosažení urþitého cíle. První dimenzí je „dČlat správné
vČci“, jenž prezentuje výkonnost ve smyslu volby þinnosti, která je realizována. Tato dimenze
výkonnosti je oznaþována jako efektivnost. V druhé dimenzi je na výkonnost poukazováno
ve smyslu zpĤsobu, jakým je daná þinnost realizována, tedy „dČlat vČci správnČ“.
Ta je oznaþována jako úþinnost. [26]
Efektivnost chování podniku je hodnocena na základČ posouzení stupnČ výkonnosti
podniku, což je provádČno porovnáním výše provozního zisku a celkových aktiv, která byla
k jeho dosažení použita. Úþelnost chování podniku je posuzována dle toho, do jaké míry
podnik naplnil své strategické cíle a zároveĖ dostál závazkĤm své spoleþenské odpovČdnosti
pĜi zachování obecnČ uznávaných pravidel podnikatelské etiky. [15]
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Finalita

Jedním ze základních požadavkĤ na mČĜení výkonnosti je schopnost popsat výkonnost
subjektu již v prĤbČhu þinnosti. Proto je nutné z primárních kritérií výkonnosti, tedy mČĜítek,
která poskytují celkovou interpretaci a vyhodnocení výkonnosti až po ukonþení dané þinnosti,
odvodit sekundární kritéria výkonnosti. Tato mČĜítka již v prĤbČhu zkoumané þinnosti
vykazují nenulové hodnoty a díky tomu jsou prĤbČžnČ srovnatelná a interpretovatelná. ěešení
nevyplývá z výbČru jednoho ze sekundárních kritérií, ale je tĜeba do sledování výkonnosti
zahrnout širší paletu sekundárních kritérií. [26]
1.1.2

ýinitelé ovlivĖující výkonnost podniku

V dnešní dobČ mají vliv na výkonnost podniku pĜedevším následující tĜi faktory [23]:
¾ Rozvíjení efektivního marketingu, jelikož trvalé snižování cen již nezajišĢuje
podniku konkurenþní výhodu a z pohledu strategie podniku je marketing stále více
dĤležitý.
¾ Zabezpeþení výrobní základny srovnatelné s konkurencí. To znamená,
že je nutné uspoĜádat zdroje tak, aby byl provoz hospodárný a bylo možné
bez problému se pĜizpĤsobit cenové hladinČ u srovnatelných výrobkĤ. Aby mohl
podnik takto fungovat, mČl by se orientovat na procesy. Procesní pĜístup umožĖuje
podniku odstraĖovat þinnosti, které podniku nepĜidávají žádnou hodnotu.
¾ Nalézání a vytváĜení konkurenþních výhod. K tomu je zapotĜebí provádČní
aktivní inovaþní politiky, která vytváĜí proinovaþní prostĜedí a neustálé zlepšování
podniku.

1.2

ěízení výkonnosti

Dle Wagnerové je Ĝízení výkonnosti prostĜedkem pro dosahování lepších výsledkĤ
v podniku, v týmech a u jednotlivcĤ tím, že je výkonnost chápána a vedena v rámci
odsouhlasených rámcĤ plánovaných cílĤ, standardĤ a kompetencí. Jedná se o postup
vytvoĜení sdílené pĜedstavy o tom, þeho by mČlo být dosaženo.
ěízení výkonnosti je pĜístupem, který umožĖuje integrovat vizi, strategii a konkrétní cíle
zamČstnancĤ firmy tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku. Firma zaþíná fungovat jako
jeden celek a ne jako soubor oddČlených þástí, aĢ už pracovních úsekĤ nebo dokonce
i jedincĤ, jejichž þinnosti si nČkdy mohou navzájem i odporovat, pokud nejsou sjednoceny
a integrovány jedním smČrem – k dosažení firemní vize. Charakteristické pro systém Ĝízení
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výkonnosti je zpravidla i to, že na formulaci cílĤ výkonnosti se podílejí i samotní pracovníci,
což zajišĢuje vysokou akceptaci hodnocení. [27]
Sahu definuje Ĝízení výkonnosti jako strategický a integrovaný proces, který pĜedstavuje
základ pro kulturu udržující úspČch podniku. To je provádČno prostĜednictvím zlepšování
výkonnosti pracovníkĤ a rozvíjení schopností jednotlivých spolupracovníkĤ a týmĤ. [21]
Podle Knápkové a Pavelkové pĜedstavuje správnČ navržený systém pro mČĜení výkonnosti
základ pro efektivní systém Ĝízení výkonnosti v podniku a mĤže být použit jako manažerský
nástroj pro strategické, taktické i operativní Ĝízení podniku. [10]
Fibírová a Šoljaková uvádČjí, že jedním z hlavních pĜedpokladĤ Ĝízení je objevení
pĜíþinných vazeb mezi základními faktory vývoje výkonnosti a dĤsledky jejich pĤsobení. [3]
Dle ýastorála je Ĝízení výkonnosti systémovČ chápaným procesem, který vede
ke zvyšování výkonnosti podniku prostĜednictvím zvyšování výkonu jedincĤ a pracovních
týmĤ. Jedná se tedy o cílevČdomý a plánovitý proces, Ĝízený tak, aby bylo docíleno vysokého
výkonu prostĜednictvím zvyšování odpovČdnosti jednotlivcĤ a týmĤ za procesy uþení se. [2]
MČĜení výkonnosti je souþástí systému Ĝízení výkonnosti podniku. AutoĜi se shodují
pĜedevším na tom, že procesy, které nelze zmČĜit, není možné ani Ĝídit. MČĜení by mČlo být
provádČno opakovanČ, jinak nelze dosáhnout efektivního systému Ĝízení výkonnosti.
Nedílnou souþástí Ĝízení výkonnosti je hledání vazeb mezi faktory ovlivĖujících výkonnost
a dĤsledky jejich pĤsobení. ZjišĢování tČchto vazeb je dĤležité pĜedevším k zamezení vzniku
negativních následkĤ, které pĤsobí na výkonnost podniku.
1.2.1

Komponenty procesu Ĝízení výkonnosti

StejnČ tak jako každý proces, má i Ĝízení výkonnosti své þásti, bez kterých tento proces
nemĤže správnČ fungovat. V odborné þeské literatuĜe se autoĜi jen zĜídka zabývají pojmem
proces Ĝízení výkonnosti. A v pĜípadČ, že se k tomuto tématu vyjádĜí, tak se názory na složení
tohoto procesu pomČrnČ rozcházejí.
Podle Wagnerové zaþíná proces Ĝízení výkonnosti urþením cílĤ podniku a mČĜítek
výkonnosti pro urþité období. Tento proces je vyjádĜen plánem nebo napĜíklad vyváženou
soustavou ukazatelĤ, které obvykle vycházejí z podnikové vize a strategie na delší období.
NáslednČ se vytvoĜí specifické cíle a mČĜítka výkonnosti pro každý úsek podniku
nebo jeho funkþní jednotky. Pro dosažení cílĤ úseku podniku vypracují nadĜízení seznam cílĤ
a mČĜítek, jejichž plnČní od svých podĜízených oþekávají a podĜízení vypracují cíle a mČĜítka
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ze svého pohledu. Poté nadĜízení a podĜízení spoleþnČ diskutují o cílech a mČĜítkách,
dokud nedojdou ke shodČ a následnČ odsouhlasí plán cílĤ a mČĜítek výkonnosti pro daného
pracovníka na urþité období.
Výkonnost pracovníka je prĤbČžnČ sledována nadĜízeným a také se provádí formální
hodnocení cílĤ a jejich plnČní v pĜedem stanovených intervalech. PĜi ukonþení období
je provedeno hodnocení na úrovni jednotlivých pracovníkĤ, úsekĤ a podniku. Výsledky
tohoto hodnocení jsou dále podkladem pro další smČr strategie podniku a pro cíle
na následující období.
ěízení výkonnosti je nástrojem pro dosahování lepších výsledkĤ podniku a pĜedstavuje
postup vytváĜení sdílené pĜedstavy o tom, þeho by mČlo být dosaženo. [28]
Wagnerová tedy mezi komponenty procesu Ĝízení výkonnosti zahrnuje vizi, strategické
cíle, mČĜítka výkonnosti, rozpad na individuální cíle a mČĜítka. Na rozdíl od Wagnerové,
Kaplan a Norton v rámci Ĝízení výkonnosti podniku zahrnují do tohoto procesu více
komponentĤ. KromČ již vyjmenovaných þástí, definují nČkolik dalších.
Dle Kaplana a Nortona je dĤležité dosahovat strategické angažovanosti shora dolĤ.
Základem angažovanosti všech na dosažení strategie jsou komplexní vzdČlávací programy
na téma strategie a posilování uþení se pomocí zpČtné vazby o aktuální výkonnosti. Jakmile
je strategie pochopena, musejí se strategické cíle pĜevést do osobních a týmových cílĤ.
Angažovanost musí být také propojena se systémem odmČĖování, u kterého je nutná urþitá
opatrnost a odmČĖování by mČlo zaþít až v okamžiku, kdy pobČží výukové a komunikaþní
programy. [6]
Podnik musí také pro danou strategii stanovit finanþní a fyzické zdroje. MČly by být
nastaveny vysoké zámČry pro mČĜítka, které jsou pĜijatelné pro všechny zamČstnance.
Jelikož vznikají rozdíly mezi tČmito zámČry a skuteþnou výkonností, mohou manažeĜi
nastavit priority pro kapitálové investice a akþní programy, aby byly tyto rozdíly odstranČny.
Dále manažeĜi urþí kritické kĜížové iniciativy a propojí strategický plán s jednotlivými výdaji
a s rozpoþtovou výkonností pro další rok.
Jako poslední zmiĖují autoĜi strategickou zpČtnou vazbu. V podniku by mČl být navržen
strategický systém zpČtné vazby, jelikož díky zjištČným pĜíþinným vztahĤm v Balanced
Scorecard (dále jen BSC) mĤže management podniku zavést krátkodobé cíle. Tyto cíle
by mČly co nejlépe pĜedpovídat, jak zpoždČní a zmČny hybných sil ovlivní zmČny
propojených výstupních mČĜítek. BSC klade dĤraz na vytváĜení pĜíþinných vztahĤ,
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a tak se zavádí dynamické systémové myšlení. To napomáhá zamČstnancĤm v jednotlivých
þástech podniku chápat, jak do sebe jednotlivé procesy zapadají a navzájem se ovlivĖují. [6]

1.3

MČĜení výkonnosti

Wagner definuje mČĜení jako „þinnost, pĜi které dochází k pĜiĜazení hodnoty urþité
charakteristice zkoumaného objektu. Výsledkem této þinnosti je tedy hodnota vztahující se
k této charakteristice, která mĤže být využita k popisu urþité charakteristiky objektu,
a to za pĜedpokladu, že známe klíþ k její interpretaci.“ Dle jeho názoru mČĜení výkonnosti
podniku není pouze nástrojem, který umožĖuje popsat podnikovou výkonnost, ale také
pĜedstavuje nástroj, jehož vhodným þi špatným využitím je možné pozitivnČ þi negativnČ
pĤsobit na chování a jednání tČch osob, které mohou prĤbČh zkoumané þinnosti ovlivnit. [26,
str. 19]
Dle Neumaierové a Neumaiera je základním kritériem pro posouzení výkonnosti firmy
þistá souþasná hodnota. [17]
Podle SolaĜe není možné, aby jakkoli vyvinuté systémy mČĜení výkonnosti pracovaly
bez poskytnutí základní zpČtné vazby, která je systémy pro mČĜení výkonnosti vytváĜena.
Jelikož doposud platí pravidlo, že „co není mČĜeno, není Ĝízeno“. [22]
Knápková a Pavelková uvádČjí, že se na mČĜení výkonnosti podniku mĤže nahlížet
nČkolika rĤznými zpĤsoby. Z pohledu provozu, je podnikové mČĜení výkonnosti definováno
jako souhrn metrik, použitých ke kvantifikaci efektivity a efektivnosti jednotlivých akcí.
V tomto pĜípadČ lze také výkonnost definovat jako reportovací proces, který poskytuje
zpČtnou vazbu zamČstnancĤm jako výsledek provedených þinností podniku. Z pohledu
strategického se definují dva rĤzné aspekty mČĜení výkonnosti podniku. Na jedné stranČ
poskytuje mČĜení výkonnosti podniku nezbytné informace k ovČĜení úþinnosti strategie.
Na druhé stranČ pak odráží postupy, které byly použity v rozkladu výkonnostních mČĜítek
používaných k implementaci strategie v rámci celé organizace. [10]
Pro podnik je mČĜení výkonnosti dĤležité hned z nČkolika dĤvodĤ. PĜedevším bez mČĜení
výkonnosti by nebylo možné výkonnost Ĝídit. Dalším dĤvodem je, že díky mČĜení výkonnosti
dostává podnik zpČtnou vazbu, která objasĖuje, jak si podnik vede. DĤležitost zpČtné vazby
je také v tom, že je nutné poskytovat informace o výkonnosti zamČstnancĤm, aby získali
povČdomí o tom, co je nutné zlepšovat.
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Na následujícím obrázku þ. 1 je znázornČna pozice mČĜení výkonnosti v systému Ĝízení
výkonnosti podniku.

Obrázek 1: ěízení výkonnosti podniku a pozice mČĜení výkonnosti
Zdroj: vlastní zpracování podle [10]

1.3.1

Funkce mČĜení

Dle Wagnera existuje celá škála dĤvodĤ, proþ se provádí mČĜení a za jeho nejvýznamnČjší
funkce považuje tyto [26]:
•

Podpora pamČti - zachovávání dat o objektu a jeho vlastnostech k urþitému
okamžiku nebo za urþité období vývoje

•

Podpora srovnání - porovnávání znakĤ rĤzných objektĤ nezávisle na tom,
zda objekty jsou nebo nejsou mČĜitelné ve stejném okamžiku a také srovnávání
charakteristiky stejného objektu v rĤzných þasových osách jeho vývoje

•

Podpora

objektivizace

a

šíĜe

smyslového

poznání

–

objektivizování

subjektivního smyslového vnímání objektu þi popisování i takových charakteristik
objektu, které nedokáže lidský smysl zaznamenat
•

Podpora hloubky poznání - popsat lze i takové charakteristiky objektu, které byly
objektu druhotnČ pĜisouzeny þlovČkem a nejsou pĜímo zaznamenatelné lidskými
smysly þi technickými nástroji

•

ZprostĜedkování poznání - vykomunikování dat o vlastnostech zkoumaného
objektu i osobám, které nemají možnost pĜímo pozorovat daný objekt, tím následnČ
umožnit zprostĜedkované poznání zkoumaného objektu
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•

DĤkazní – protože není zcela možné zdolat subjektivnost mČĜení, mĤže posloužit
jako dĤkaz ve sporu, zda urþitý jev nastal þi nikoliv

1.3.2

Fáze v procesu mČĜení

Cílem mČĜení je zajistit uživateli požadované informace o zkoumaném objektu. Proces
mČĜení výkonnosti se skládá z Ĝady na sebe navazujících fází. Mezi základní fáze patĜí [26]:


VytvoĜení základního modelu pro realizaci mČĜení a interpretaci výsledkĤ.



Zvolení metod a nástrojĤ, které se následnČ použijí pro mČĜení.



Obdržení požadovaných hodnot.



Zaznamenání a uložení získaných hodnot.



TĜídČní a interpretace hodnot jako pĜíprava pro sdČlení informace uživatelĤm.



Kontrola informací, které jsou pĜipraveny pro komunikaci nezávislým subjektem.
Tomu mĤže pĜedcházet srovnání výsledkĤ mČĜení stejného zkoumaného objektu,
které mĤže být provádČno rĤznými subjekty.



Komunikace informace uživatelĤm.

1.3.3

DĤvody pro mČĜení výkonnosti

Každý podnik vyžaduje informace o tom, jaká je jeho výkonnost. ObecnČ existují
3 základní dĤvody, proþ podniky mČĜí výkonnost [10]:
1. Implementace ovČĜování strategie podniku
2. OvlivĖování chování zamČstnancĤ
3. VnČjší komunikace a Ĝízení výkonnosti podniku
Do hlavních charakteristik každého systému pro mČĜení výkonnosti by mČla být zaĜazena
orientace na dosahování strategických podnikových cílĤ. V návaznosti na tyto cíle je nutné
urþit mČĜítka výkonnosti, pomocí kterých bude možné zjišĢovat, zda je dosahováno
stanovených strategických cílĤ. Nezbytná je také podpĤrná infrastruktura, díky které je možné
získat potĜebná podniková data, analyzovat a reportovat. V pĜípadČ, že podnik neví, co chce
mČĜit, nemá systém pro výbČr výkonnostních mČĜítek a nemá zaveden systém pro získávání
dat, potom podnik nemá zaveden systém mČĜení výkonnosti podniku.
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Podoba mČĜení výkonnosti, které navazuje na strategii a cíle podniku je na následujícím
obrázku þ. 2.

Obrázek 2: MČĜení výkonnosti navazující na strategii a cíle
Zdroj: [26]

Na obrázku je znázornČna kaskádovitost jednotlivých vstupĤ, které ovlivĖují výkonnost
podniku. Na vrcholu této pyramidy se nachází mise, tedy samotný smysl, proþ podnik
existuje. Další schod tvoĜí hodnoty, které vyjadĜují, co je pro podnik dĤležité. NáslednČ
je nezbytné, aby mČl podnik stanovenou vizi, urþující, þím chce podnik být a jakou strategií
toho chce dosáhnout. Z této strategie vychází strategická mapa, která znázorĖuje vztahy pĜíþin
a dĤsledkĤ. Následuje samotný proces mČĜení a sledování výkonnosti podniku, na základČ
kterého je definováno, co potĜebuje podnik udČlat, aby zlepšil výkonnost. A dále jsou tyto cíle
rozkládány na osobní cíle zamČstnancĤ. A výsledkem celého procesu mČĜení výkonnosti jsou
strategické výstupy, které mohou mít podobu spokojených vlastníkĤ, zákazníkĤ, efektivních
a hospodárných procesĤ a motivovaných a pĜipravených zamČstnancĤ.
Za dĤležitou roli mČĜení výkonnosti podniku nejþastČji autoĜi považují implementaci
podnikové strategie, zamČĜení na dĤležité vČci ve výkonnosti, využití ve vnitĜní komunikaci
podniku, sledování zlepšování v podniku nebo také využití pro plánování. [10]
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1.3.4

Úþinnost procesu mČĜení výkonnosti

Celý proces mČĜení výkonnosti je velmi nároþný. Vyžaduje mnoho þasu a vynaloženého
úsilí. Z hlediska prĤbČhu lze celý proces mČĜení považovat za zcela úþinný pouze za splnČní
následujících podmínek [26]:
¾ Jednotlivé fáze procesu na sebe navazují a to jak vČcnČ tak i svým organizaþním
a technickým zabezpeþením.
¾ Jednotlivým fázím je nutné vČnovat vyváženou a pĜimČĜenou pozornost.
¾ Pravidla pro uskuteþĖování dílþích fází jsou jednoznaþnČ a srozumitelnČ popsána.
¾ S velkou pozorností je nutné sledovat a vyhodnocovat zpČtnou vazbu.
Wagner také uvádí základní kroky pro úspČšné využití systémĤ mČĜení výkonnosti v praxi
[26]:
1. Navazovat výkonnost na cíle a strategii.
2. Propojit þásti s celkem.
3. Respektovat vztahy pĜíþina – následek.
4. MČĜit to, co mČĜit chceme, tím, þím to mČĜit lze.
5. Být racionální a nebát se intuice.
6. PĜejít od popisu k akci.
7. RozumČt a pomáhat rozumČt.
8. Nesnažit se pĜi tvorbČ systému mČĜení výkonnosti naplnit urþitou formu jen proto,
aby byla naplnČna.
9. Myslet na to, že jedna z vČdomostí Ĝíká, že þlovČk je schopen myslet maximálnČ
na sedm záležitostí najednou.
10. Nikdo není poprvé dokonalý, a proto je nutné si ovČĜit, zda pĜedchozích sedm
zásad bylo pochopeno správnČ a je možné je uplatnit v praxi.
1.3.5

Metriky a ukazatele výkonnosti

Bez použití mČĜítek není možné úspČšnČ Ĝídit podnik, proto mají mČĜítka velmi dĤležitou
roli. Na základČ mČĜítek je možné urþit výkon jednotlivých osob, oddČlení nebo podniku,
což má vliv na jednání smČĜující k dosažení stanovených hodnot.
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AutoĜi Kaplan a Norton usilovali o objevení vyváženého souboru mČĜítek, což mČlo
pĜispČt k dlouhodobČ úspČšnému Ĝízení podniku. ProstĜednictvím konceptu vyváženého
systému cílĤ vznikl zároveĖ vyvážený systém mČĜítek. MČĜítka jasnČ a jedineþnČ vyjadĜují
strategické cíle a souþasnČ je možné jejich prostĜednictvím monitorovat úroveĖ dosahování
tČchto cílĤ. Aby byla zaruþena jednoznaþnost strategického cíle, mČla by být pro jeden
strategický cíl urþena maximálnČ dvČ mČĜítka a v mimoĜádných pĜípadech tĜi mČĜítka. [5]
Pojem metrika je používán ve spojitosti s hodnocením a mČĜením výkonnosti, a to jak
celopodnikovČ nebo v konkrétních jednotlivých oblastech. Metrika je vymezena jako ukazatel
výkonnosti z hlediska stanovených cílĤ, konkrétnČ urþená metoda mČĜení a definovaný rozsah
mČĜení nebo také jako mČĜitelný ukazatel použitý pro stanovení kvality, kvantity a finanþní
kategorie. [24]
Metriky lze þlenit podle nČkolika faktorĤ, napĜíklad podle objektu mČĜení, opakovatelnosti
použití nebo podle úrovní Ĝízení. Nejvíce známé je þlenČní podle objektu mČĜení, kdy jsou
metriky rozdČleny na tvrdé a mČkké.
Tvrdé metriky pĜedstavují ukazatele, které je možné objektivnČ mČĜit, a monitorují vývoj
cílĤ podniku. Jsou orientovány na výkonnost podnikových procesĤ a klíþových aktivit,
resp. jsou pĜímo orientovány na zákazníka. Tvrdými metrikami mohou být nejen ukazatele,
ale také indikátory. Jsou dČleny na výsledkové, které se zabývají dosažením cílĤ
a na výkonnostní, jež jsou zamČĜeny na mČĜení výkonnosti a úroveĖ podpory.
MČkké metriky jsou využívány pro mČĜení a hodnocení stupnČ výkonnosti procesĤ,
resp. stupnČ informatické podpory expertním zpĤsobem. [24]
Lidé se obecnČ více zamČĜují na tvrdá mČĜítka, tedy na veliþiny, které mohou být mČĜeny
a poþítány, než na mČkká mČĜítka. V dnešní dobČ je úspČch podniku založen jak na tvrdých
mČĜítkách, kterými jsou napĜíklad tržní podíl, stav pohledávek, tak na mČkkých, tedy
na image podniku, spokojenosti zamČstnancĤ atd. NemČly by být používány pouze
kvantitativní ukazatelé, které lze snadno zmČĜit, ale také kvalitativní systémy mČĜení,
které odkrývají pĜíþinné vztahy.
Pro fungování efektivního systému Ĝízení výkonnosti je nutné používat nástroj,
kterým jsou klíþové indikátory výkonnosti (Key Performance Indicators). KPI ukazatele
jsou pro podnik životnČ dĤležité nástroje, které pomáhají manažerĤm pochopit, zda se
podnikání úspČšnČ vyvíjí nebo zda se ubírá nesprávným smČrem. Správný soubor tČchto
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ukazatelĤ mĤže pomoci manažerĤm zamČĜit se na výkonnost, které je nutné vČnovat
pozornost.
Na zásadní význam metrik upozorĖují i následující nejznámČjší rþení „Co se dá zmČĜit,
je možné“ a „Pokud nemĤžeme zmČĜit, nemĤžeme Ĝídit“. Bez správných KPI Ĝídí manažeĜi
naslepo. VČtšina manažerĤ zápasí s tím, aby porozumČli a identifikovali pouze životnČ
dĤležité metriky a díky tomu shromažćují a reportují velké množství všeho, co lze snadno
mČĜit. V dĤsledku toho se manažeĜi topí v datech, zatímco dĤležité informace stále nemají.
[13]
Již bylo vyvinuto mnoho systémĤ pro mČĜení výkonnosti, které obsahují finanþní
i nefinanþní ukazatele. PĜestože témČĜ všechny podniky pracují s finanþními i nefinanþními
ukazateli, tak podniky využívají nefinanþní ukazatele pouze pro místní zlepšení, pĜi práci
se zamČstnanci a se zákazníky. Tyto podniky používají finanþní a nefinanþní mČĜítka pouze
jako taktickou zpČtnou vazbu a pro Ĝízení krátkodobých operací. [6]

1.4

Tradiþní ukazatele výkonnosti podniku

Dle Pavelkové a Knápkové vycházejí tradiþní ukazatele výkonnosti podniku zejména
z maximalizace zisku jako základního cíle podnikání. K vyjádĜení cílĤ je používáno velké
množství ukazatelĤ, které jsou mnohdy vzájemnČ nesluþitelné. [18]
Pitra ve své knize zmiĖuje, že tradiþní ukazatele jsou pouze neúplným obrazem stavu
výkonnosti podniku. [20]
Podstatná þást tradiþních ukazatelĤ vychází z úþetních údajĤ a pĜedevším z úþetního
výsledku hospodaĜení. V ukazatelích tak není zahrnuto riziko, vliv inflace a nezkoumají
þasovou hodnotu penČz. Nedochází k porovnání výsledku hospodaĜení s tzv. náklady
obČtované pĜíležitosti, což je výnos z obČtování investiþní pĜíležitosti, kterou vlastník podniku
nevyužil.
Problém v tradiþních ukazatelích je ten, že vyžadují dodateþné informace, které se týkají
pĜedevším vývoje likvidity, zadluženosti, vztahu majetkové a finanþní struktury nebo využití
aktiv podniku atd. Pokud je výkonnost hodnocena prostĜednictvím tradiþních postupĤ, jsou
pĜedevším využívány metody a postupy finanþní analýzy. Jde o pomČrnČ jednoduchou
metodu poskytující jasné výstupy, avšak její problémovou oblastí je vypovídací schopnost
úþetních výkazĤ, která poskytují potĜebná data pro analýzu. Hlavním dĤvodem tohoto
problému je zamČĜení úþetnictví na historické ceny a nezahrnutí vlivu inflace. Takové
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úþetnictví nesleduje zmČny tržních cen majetku, zmČny kupní síly penČžní jednotky,
což zkresluje výsledek hospodaĜení bČžného roku. [10]
V poslední dobČ jsou tyto ukazatele kritizovány pĜedevším kvĤli omezenosti pohledu
hodnocení z pozice tvorby hodnot pro zákazníka, resp. vlastníka, dále posuzování
produktivnosti chování podniku a nefungující zpČtné vazbČ pro úpravu finanþního plánu. [23]
Dle Kaplana a Nortona je finanþní mČĜící systém kritizován pĜedevším kvĤli orientaci
manažerĤ na dosažení a udržení pouze krátkodobých finanþních cílĤ podle finanþních
mČĜítek. Tím mĤže docházet k pĜehnaným investicím do krátkodobých zdrojĤ a také
k nedostateþnému investování do dlouhodobého vytváĜení hodnot.
To je zpĤsobeno tím, že kvĤli sledování krátkodobé finanþní výkonnosti jsou snižovány
výdaje na vývoj nových výrobkĤ, na zvyšování kvality procesĤ, rozvoj lidských zdrojĤ,
rozvoj péþe o zákazníky a další. Tím podnik podráží svou schopnost vytváĜet budoucí
ekonomickou hodnotu a také oslabuje svou konkurenceschopnost.
Používání finanþních mČĜítek je pro Ĝízení a vyhodnocování podnikových aktivit
v konkurenþním prostĜedí nevhodné. Finanþní mČĜítka totiž poskytují pouze þásteþný obraz
o minulých aktivitách, proto nemohou být vhodným vodítkem pro souþasné ani budoucí
aktivity, které vytváĜejí budoucí finanþní hodnotu. [6]
Tradiþní ukazatele je možné rozdČlit do následujících základních skupin:
1.4.1

Absolutní ukazatele

Jsou hlavním základem pro hodnocení výkonnosti. Lze je dČlit na veliþiny stavové,
které sdČlují urþitý stav nebo na veliþiny tokové, jež sdČlují informace o údajích za daný
þasový interval. Veliþiny stavové jsou uvedeny v rozvaze a veliþiny tokové se nacházejí
ve výkazu ziskĤ a ztrát a také ve výkazu Cash flow. [23]
Tyto ukazatele jsou porovnávány v þase. Aby bylo možné co nejlépe zhodnotit vývoj
podniku, mČly by být porovnávány zmČny položek úþetních výkazĤ za období alespoĖ pČti
let. [25]
1.4.2

PomČrové ukazatele

VyjadĜují vzájemný vztah dvou položek úþetních výkazĤ prostĜednictvím jejich pomČru.
Pokud má sloužit ke smysluplné interpretaci, musí spolu jednotlivé položky souviset.
Díky tČmto ukazatelĤm je možné získat rychlou a nenákladnou pĜedstavu o finanþním stavu
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podniku. Mezi všeobecnČ uznávané ukazatele patĜí ukazatele rentability, likvidity, aktivity,
zadluženosti a ukazatelé kapitálového trhu. [25]
1.4.3

Pyramidová soustava pomČrových ukazatelĤ

VytváĜení tČchto soustav ukazatelĤ umožĖuje tĜídit, vzájemnČ propojovat a celkovČ
vyhodnocovat vČdomosti o dílþích stránkách procesu. V rámci pyramidové soustavy je vždy
vybrán nejdĤležitČjší ukazatel a smyslem analýzy je, aby byli identifikováni a také vyþísleni
þinitelé, které mají vliv na vybraný vrchol. [23]
1.4.4

Souhrnné ukazatele pro mČĜení výkonnosti podnikĤ

Slouží k vyhodnocení zdraví podniku pomocí jednoho þísla. Cílem tČchto ukazatelĤ
je obsáhnout všechny dĤležité þásti finanþní analýzy, tedy rentabilitu, likviditu, zadluženost
a také strukturu kapitálu. Dílþím složkám ukazatele je urþena váha, která vyjadĜuje
významnost pro finanþní zdraví podniku. Tyto váhy vychází z výsledkĤ rozsáhlého
empirického výzkumu. PĜestože tyto ukazatele mohou sloužit jako prostĜedek pro rychlou
informaci o finanþním zdraví podniku, je nutné je vždy doplnit hlubší finanþní analýzou.
Tradiþní ukazatele informují o událostech, které probČhly v minulosti. Avšak bez znalostí
minulosti, jejího vyhodnocení a hlavnČ bez správného odvození závČrĤ ve vztahu
k budoucnosti není možné dČlat odborné závČry související s výkonností podniku. Finanþní
analýza je analytickým nástrojem pro pĜedpovČć citlivosti budoucích uvažovaných strategií
podniku k rizikovým faktorĤm. [23]

1.5

Moderní finanþní ukazatele výkonnosti podniku

V dnešním svČtČ globalizace je pro manažery potĜebné využívání univerzálních a úþinných
nástrojĤ. K tomu slouží nová mČĜítka, která by mČl vrcholový management používat.
Na základČ kritiky tradiþních ukazatelĤ dochází ke vzniku nových, modernČjších pĜístupĤ
k mČĜení a Ĝízení výkonnosti podnikĤ. Moderní ukazatele usilují o propojení veškerých
podnikových þinností a lidí, jež se podnikových procesĤ úþastní, a to prostĜednictvím kritéria,
kterým je dČlat vše pro zvýšení hodnoty prostĜedkĤ vložených vlastníky podniku.
Do ukazatelĤ byla zavedena kategorie ekonomického zisku, tedy kromČ bČžných nákladĤ
podniku jsou brány v úvahu také tzv. náklady obČtované pĜíležitosti. [10]
Dle MaĜíka a MaĜíkové by mČly ukazatele výkonnosti být úzce vázány na hodnotu akcií,
mČly by umožĖovat využití co nejvíce informací a údajĤ, které poskytuje úþetnictví,
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a pĜekonávat dosavadní nesouhlas s úþetními ukazateli postihujícími finanþní efektivnost.
Dále by také mČly zahrnovat kalkulaci rizika, umožĖovat hodnocení výkonnosti a souþasnČ
také ocenČní podnikĤ. [14]
Knápková a Pavelková uvádČjí, že ukazatel by mČl umožĖovat jasnou a pĜehlednou
identifikaci jeho vazby na všechny úrovnČ Ĝízení a pĜispívat k Ĝízení hodnoty. [10]
Tyto nové ukazatele pro mČĜení výkonnosti jsou schopné pracovat s þasovou hodnotou
penČz a také s rizikem, které podnik podstupuje. Proto jsou þím dál více používány
pĜi rozhodování manažerĤ. V souþasnosti je v celém svČtČ preferováno mČĜit výkonnost
podniku z pohledu zvýšení hodnoty podniku. V následujícím textu jsou pĜiblíženy ukazatele
EVA, MVA a CFROI.
1.5.1

EVA – Ekonomická pĜidaná hodnota

Toto mČĜítko vzniklo v roce 1991, kdy bylo zavedeno poradenskou spoleþností Stern
Stewart & Co. v rámci hodnotovČ zamČĜeného mČĜení výkonnosti. Ve své podstatČ znázorĖuje
ekonomický (mimoĜádný) zisk, který podniku vznikne po uhrazení veškerých nákladĤ
na kapitál. [23] [18]
Ukazatel ekonomické pĜidané hodnoty lze vyjádĜit na základČ vztahu [18]:
EVA = NOPAT – WACC x C
Kde:
NOPAT = zisk z hlavní þinnosti po zdanČní
C = kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní þinnosti
WACC = prĤmČrné vážené náklady na kapitál
Podle Pavelkové a Knápkové ukazatel EVA slouží k mČĜení toho, jakou mČrou podnik
za urþité období pomohl svými aktivitami ke zvýšení nebo snížení hodnoty pro vlastníky. [18]
MaĜík a MaĜíková definují ukazatel EVA obecnČji jako þistý výnos z provozní þinnosti
podniku, který je snížený o náklady kapitálu. V pĜípadČ, že je EVA kladná, došlo k vytvoĜení
nové hodnoty a oproti tomu záporná EVA znamená úbytek hodnoty. [14]
Jedná se o mČĜítko výkonnosti a prosperity podniku a zároveĖ mĤže být použita
pro realizaci strategického procesu Ĝízení hodnoty podniku. Ukazatel EVA také významnČ
pĜispívá k vyhodnocení rizika díky tomu, že bere na vČdomí náklady na kapitál bČhem úvah
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o výkonnosti. Vývoj tohoto mČĜítka je v kompetenci manažerĤ, proto ho lze také použít jako
motivaþní nástroj a založit na nČm systém odmČĖování manažerĤ. [10]
Mimo jiné zobrazuje pĜínos hlavní þinnosti podniku v daném období vedoucí k naplnČní
cílĤ podniku a separuje ho od mimoĜádných vlivĤ. Ukazatel EVA mĤže vlastníkĤm
poskytovat informace o prosperitČ podniku, sloužit jako nástroj hodnocení investiþních
projektĤ a jako základ pro motivaþní systém pro manažery. [18]
Na obrázku þ. 3 je znázornČn pyramidový rozklad ukazatele EVA.

Obrázek 3: Pyramidový rozklad ukazatele EVA
Zdroj: [12]

Existují základní faktory pozitivnČ pĤsobící na výkonnost podniku a zvyšování jeho tržní
hodnoty. PatĜí mezi nČ následující [10]:
•

Výše operativního zisku a míra jeho zdanČní
Tuto výši urþuje výše tržeb a provozních nákladĤ. Výše tržeb je spojena s objemem
vyrobené produkce a její cenou. Výše nákladĤ souvisí s druhem a úrovní výrobního
procesu a s efektivním využitím výrobních faktorĤ.

•

Výše a struktura použitého majetku a investovaného kapitálu
PĜedstavuje výši majetku podniku. Významným je pomČr tržeb a majetku,
se kterým podnik nakládá. V pĜípadČ, že majetek neprodukuje dostateþný objem
tržeb a jeho využívání je neefektivní, mĤže být negativnČ ovlivnČna výše
provozního zisku a tím také ukazatel EVA. Negativní dopad na ukazatel EVA
vyplývá také z potĜeby vysokého kapitálu na pokrytí majetku.

•

Výše nákladĤ na podnikový kapitál
Souvisí se strukturou kapitálu podniku, a to konkrétnČ s pomČrem vlastního
a cizího kapitálu, který nese urþitý náklad spojený s typem a rizikovostí podnikání.
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1.5.2

MVA – Tržní pĜidaná hodnota

Tento ukazatel vznikl ve spojení s pĜedchozím ukazatelem EVA a za jeho vznikem stojí
také spoleþnost Stern Stewart &Co. MVA vyjadĜuje rozdíl mezi tržní hodnotou podniku
a investovaným kapitálem. ObecnČ lze tedy Ĝíci, že se jedná o þást tržní hodnoty, díky které
investoĜi zbohatnou prostĜednictvím vloženého kapitálu do podniku. [23]
Pro výpoþet MVA jsou k dispozici dvČ varianty výpoþtu, a to ex post a ex ante. Ex post
se MVA poþítá jako rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a þistými aktivy v hlavní þinnosti.
Ex ante je poþítáno prostĜednictvím souþasné hodnoty pĜedpovČdí budoucích výsledkĤ
na základČ ekonomické pĜidané hodnoty.
MVA je spíše používána k oceĖování podniku než jako mČĜítko výkonnosti. PĜi mČĜení
výkonnosti je využití MVA doplĖkové. [26]
Peterson a Fabozzi uvádČjí, že ekonomický zisk a MVA mČĜítka pomohla soustĜedit
pozornost pryþ od úþetních dat a smČĜují tuto pozornost k pĜidané hodnotČ. NicménČ, mČĜítka
pĜidané hodnoty, stejnČ tak jako jiná mČĜení výkonnosti, musí být používána opatrnČ.
Finanþní analytik musí rozumČt tomu, co tyto mČĜítka mohou a nemohou dČlat. [19]
1.5.3

CFROI – Výnosnost investic

Jedná se o velmi komplexní model v procesu Ĝízení tvorby hodnoty. V modelu CFROI
jsou používány pouze reálné hodnoty, které jsou oþištČné o inflaci. Díky tomu lze srovnávat
výkonnost podniku v þase, a také v rámci rĤzných zemí. [10]
CFROI porovnává penČžní tok podniku, který náleží akcionáĜĤm, s celkovými vloženými
aktivy, které produkují tento tok. Model pĜedstavuje vnitĜní výnosovou míru za podnik, jako
souhrn dílþích investic. PĜínosy z investic pĜedstavují jak provozní penČžní toky
z investiþních projektĤ bez úrokĤ, tak þistou hodnotu neodepisovaných aktiv k datu likvidace
investice. Tyto pĜínosy jsou srovnávány s hrubou hodnotou investic. Tento ukazatel je
nejnároþnČjším hodnotovým mČĜítkem, co se týká potĜeby vstupních údajĤ. CFROI sleduje
prospČch bČhem celé doby trvání investice. [18]
Nevýhoda CFROI v rámci mČĜení výkonnosti podniku je spatĜována v tom, že není známo,
jaký mají jednotlivé projekty v podniku vliv na tvorbu hodnoty. Na rozdíl od ukazatele EVA
je CFROI flexibilnČjší. [23]
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Na následujícím obrázku þ. 4 je zobrazena podstata ukazatele CFROI.

Obrázek 4: Podstata ukazatele CFROI
Zdroj:[18]

PĜestože neexistuje jednotný pohled na to, jaká míra výkonnosti je nejlepší, dochází
ke shodČ, že finálním cílem je zvýšení bohatství vlastníkĤ. Více záleží na tom, jak vhodnČ je
míra výkonnosti použita než na tom, která míra je použita.

1.6

Systémy Ĝízení výkonnosti

V následujících podkapitolách je pojednáno o systémech Ĝízení výkonnosti podniku.
Mezi tyto systémy patĜí velmi známý systém Balanced Scorecard, který pĜedstavují þtyĜi
hlavní perspektivy. A dále je také charakterizován model EFQM.
V dnešní dobČ existuje celá Ĝada systémĤ Ĝízení výkonnosti, kdy nČkteré z tČchto systémĤ
je možné také kombinovat. Každý z podnikĤ je specifický a musí pĜi výbČru metody zohlednit
jak vnitĜní, tak vnČjší faktory.
Sahu uvádí, že systém Ĝízení výkonnosti je proces složený z plánování výkonnosti,
monitorování výkonnosti a kouþování, mČĜení výkonnosti jednotlivcĤ propojené s cíli
podniku, poskytování zpČtné vazby, odmČĖování pracovníkĤ na základČ dosažení
výkonnostních cílĤ a vypracování plánĤ rozvoje pracovníkĤ. [21]
Dle Wagnerové je Ĝízení výkonnosti nepĜetržitým a pružným procesem, do kterého patĜí
manažeĜi a ti, kteĜí jsou jimi vedeni. PĜiþemž jednají jako partneĜi v rámci systému,
který urþuje, jak nejlépe mohou spolupracovat, aby dosáhli požadovaných výsledkĤ. Systém
je soustĜedČn spíše na plánování budoucího výkonu a zlepšení než na hodnocení minulé
výkonnosti þi jednotlivých pracovníkĤ. Systém je dĤležitý pĜedevším tím, že je základem
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pro nepĜetržitou spolupráci mezi pracovníkem a jeho nadĜízeným, která je zamČĜena
na zefektivnČní výkonnosti.
Tento proces slouží k vyjasnČní jednotlivých pracovních problémĤ a k pĜiblížení možností
jejich Ĝešení. VČtšinou bČhem procesu dochází k þasovému sladČní pracovního úsilí
jednotlivých pracovníkĤ v rámci úseku, a to díky tomu, že nadĜízený si zlepší pĜehled o náplni
práce každého z pracovníkĤ a také o tom, na jakých cílech pracuje. Je tedy možné zlepšit
rozdČlování práce, efektivnČji komunikovat a pracovníci mezi sebou více spolupracují, což
vede k celkovému zefektivnČní týmové práce.
ěízení výkonnosti je vČtšinou provádČno v roþním cyklu, pĜi kterém se nejdĜíve stanoví
cíle, následnČ probíhá prĤbČžné sledování a poskytování zpČtné vazby o dosaženém výkonu
a na závČr jsou vyhodnoceny dosažené výsledky. [27]
NepĜetržitý proces Ĝízení výkonnosti podniku je zobrazen na obrázku þ. 5.

Obrázek 5: Cyklus Ĝízení výkonnosti
Zdroj: [27]

1.6.1

Balanced Scorecard

Hlavním dĤvodem, proþ podniky zavádČjí Balanced Scorecard, je pĜevedení strategie
do bČžného chodu podniku. Díky dnešní turbulentní dobČ je konkurence þím dál více
agresivnČjší a pokroková, þímž se velmi zkrátila doba, po kterou je strategie podniku platná.
Podnik se musí rychle pĜizpĤsobovat zmČnám, které v jeho prostĜedí nastávají,
proto formuluje novou strategii a jeho úspČch závisí na tom, jak rychle a úþinnČ strategii
realizuje. A právČ k tomuto úþelu je zavádČn systém BSC.
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Dle Wagnera je BSC jedním z nejpropracovanČjších a nejznámČjších pĜístupĤ v oblasti
výkonnosti, který se orientuje nejen na samotnou problematiku mČĜení výkonnosti, ale také
na její zasazení do celého systému Ĝízení podnikové výkonnosti.
Název a koncepce BSC byla vytvoĜena na zaþátku 90. let 20. století americkým
profesorem a konzultantem Robertem S. Kaplanem ve spolupráci s Davidem P. Nortonem,
který byl Ĝeditelem americké poradenské firmy. BSC vychází z pĤvodní myšlenky, kterou je
pozorování takových parametrĤ výkonnosti podniku, které o výsledné výkonnosti vypovídají
mnohem více než souhrnná hodnota rentability. [26]
Wagnerová definuje BSC jako vyváženou soustavu ukazatelĤ, která je také nazývána jako
karta vyrovnaného skóre. Tato karta je nástrojem, který mČĜí úspČšnost podniku a podává
celostní pohled. [27]
UþeĖ uvádí, že BSC je pomČrnČ jednoduchým nástrojem pro vyjádĜení vztahĤ
mezi pĜíþinou a dĤsledkem, které umožĖují vyváženým zpĤsobem strukturovat cíle a jejich
metriky. [24]
Dle Kaplana a Nortona vznikl BSC díky stĜetu mezi potĜebou podniku být dlouhodobČ
konkurenceschopný a strnulým modelem finanþního úþetnictví. V rámci BSC jsou zachována
tradiþní finanþní mČĜítka vypovídající o minulých finanþních transakcích, která byla
dostaþující pro podniky prĤmyslové éry, pro nČž neznamenaly investice do dlouhodobých
schopností a vztahĤ se zákazníky kritické faktory úspČchu. Tato finanþní mČĜítka však nejsou
vhodná pro stanovení strategie, kterou si podniky v souþasné dobČ musí zvolit, aby
investicemi do zákazníkĤ, dodavatelĤ, zamČstnancĤ, procesĤ, technologií a inovací vytvoĜili
hodnotu.
BSC je systém, který doplĖuje finanþní mČĜítka výkonnosti minulé o nová mČĜítka
hybných sil výkonnosti budoucí. Poskytuje manažerĤm soubor nástrojĤ umožĖující pĜevádČt
vizi a strategii podniku do uceleného a srozumitelného souboru mČĜítek finanþní
i nefinanþní výkonnosti. [6]
S pomocí této metodiky je možné dosahovat zvyšování efektivity Ĝízení a zároveĖ
slaćovat cíle celého podniku s cíli jednotlivých pracovníkĤ na rĤzných úrovních v podniku.
Ve srovnání s klasickým systémem Ĝízení, pĜi kterém jsou používány hlavnČ finanþní
ukazatele, je tato metodika soustĜedČna také na jiné dĤležité oblasti, které významnČ ovlivĖují
budoucnost podniku. Pokud chce podnik dosáhnout daných finanþních cílĤ, musí uspokojit
nároky zákazníkĤ. Pro uspokojení zákazníkĤ, je potĜeba vybudovat a provozovat dokonale
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fungující procesy, z þehož vyplývá požadavek na kvalitní zamČstnance. BSC je nepĜetržitý
cyklus Ĝízení výkonnosti, který sám sebe obnovuje. [27]
Z tČchto požadavkĤ vyplývají þtyĜi základní dimenze podnikové þinnosti, které jsou
oznaþovány jako perspektivy. V každé perspektivČ je nutné položit si základní otázku
a prostĜednictvím odpovČdi na všechny þtyĜi základní otázky, je možné celistvČ a vyváženČ
zhodnotit výkonnost podniku. [6] [27]
Základními perspektivami výkonnosti jsou [26]:


Finanþní perspektiva – v rámci této perspektivy je Ĝešena otázka: „Jak bychom
se mČli jevit našim akcionáĜĤm, abychom byli finanþnČ úspČšní?“



Zákaznická perspektiva – soustĜedí se na otázku: „Jak bychom se mČli jevit
našim zákazníkĤm, abychom dosáhli naší vize?“



Perspektiva interních procesĤ – zabývá se otázkou: „Ve kterých podnikových
procesech musíme vynikat, abychom uspokojili naše akcionáĜe a zákazníky?



Perspektiva uþení se a rĤstu – Ĝeší otázku: „Jak budeme udržovat naši schopnost
zmČn a zlepšení, abychom dosáhli naší vize?“

Struktura jednotlivých perspektiv je zobrazena na obrázku þ. 6.

Obrázek 6: ýtyĜi perspektivy Balanced Scorecard
Zdroj: [6]
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Díky tČmto þtyĜem perspektivám BSC je možné vytvoĜit rovnováhu mezi krátkodobými
a dlouhodobými cíli, mezi požadovanými výstupy a hybnými silami tČchto výstupĤ a mezi
tvrdými mČĜítky a mČkþími, subjektivnČjšími mČĜítky. [6]
V následujícím textu jsou jednotlivé perspektivy charakterizovány podrobnČji.
Finanþní perspektiva
Tvorba BSC by mČla smČĜovat k propojení finanþních cílĤ se strategií celého podniku.
Finanþní cíle jsou stĜedem, do kterého vedou cíle a mČĜítka ostatních perspektiv BSC. Ve fázi
vyvíjení finanþní perspektivy BSC by mČli manažeĜi urþit vhodný zpĤsob mČĜení své
strategie.
Finanþní cíle a mČĜítka musejí mít dvČ funkce. A to definovat finanþní výkonnost, která je
oþekávaná od strategie, a zhodnocovat cíle a mČĜítka všech ostatních perspektiv BSC.
V jednotlivých fázích životního cyklu podniku se mohou finanþní cíle velmi lišit.
Pro zjednodušení jsou uvádČny pouze tĜi fáze, a to rĤst, udržení a nejvČtší výnosy neboli
sklizeĖ.
V rané fázi životního cyklu, tedy v období rĤstu, je celkovým finanþním cílem podniku
percentuální míra rĤstu obratu a míra rĤstu prodejĤ v cílových segmentech, zákaznických
skupinách a regionech. VČtšina podnikĤ se ocitá ve fázi udržení, kdy stále pĜitahují investice
a je od nich vyžadována vysoká návratnost investovaného kapitálu. V této fázi vČtšina
podnikĤ používá finanþní cíle orientované na ziskovost. PĜi fázi skliznČ dosahují nČkteré
podniky zralosti a hlavním cílem je maximalizovat pĜítok hotovosti.
Efektivní finanþní Ĝízení musí zohlednit jak rizika, tak výnosy. Podniky tak do své finanþní
perspektivy zaĜazují cíl stanovující míru rizika v jejich strategii. Každou ze tĜí strategií,
tedy rĤst, udržení a sklizeĖ podporují následující tĜi finanþní oblasti [6]:
o RĤst obratu a marketingový mix
o Snižování nákladĤ/zvyšování produktivity
o Využití zdrojĤ/investiþní strategie
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Na obrázku þ. 7 jsou shrnuty hybné síly a celkové finanþní cíle na pĜípadČ tĜí strategií a tĜí
finanþních oblastí.

Obrázek 7: MČĜení strategických finanþních témat
Zdroj: [6]

BSC je schopný vyjádĜit finanþní cíle a pĜizpĤsobit je fázi vývoje, ve které se podnik právČ
nachází. [6]
Zákaznická perspektiva
V této perspektivČ podniky urþují zákaznické a tržní segmenty, ve kterých chtČjí podnikat.
Podniky se soustĜedí na identifikování a následné uspokojování potĜeb jak stávajících
tak budoucích zákazníkĤ a snaží se být nejlepší v poskytování hodnotových výhod
zákazníkĤm.
Pro podnik je velmi dĤležitá segmentace trhu, aby se zamČĜil na cílové zákazníky a trhy.
Je nutné zamČĜit se na to, co podnik chce opravdu dČlat a vybrat si pro koho to chce dČlat.
U cílových zákazníkĤ jsou odhalovány jejich preference ohlednČ ceny výrobku, jakosti,
funkþnosti, image, povČsti, vztahĤ a servisu. Dle tČchto preferencí volí podnik vhodnou
hodnotovou výhodu, aby zákazníka oslovil. NáslednČ, pro tyto cílové segmenty podnik urþí
cíle a mČĜítka.
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Podniky používají dva soubory mČĜítek, a to základní skupinu mČĜítek a druhou skupinou
jsou hybné síly výkonnosti zákaznických výstupĤ. Mezi základní skupinu mČĜítek
zákaznických výstupĤ, které jsou použitelná pro všechny podniky, patĜí následující [6]:
•

podíl na trhu

•

udržení zákazníkĤ

•

získávání nových zákazníkĤ

•

spokojenost zákazníkĤ

•

ziskovost zákazníkĤ

Provázanost jednotlivých mČĜítek je zobrazena na obrázku þ. 8:

Obrázek 8: Základní mČĜítka zákaznické perspektivy
Zdroj: [6]

Pro základní mČĜítka pĜedstavují hodnotové výhody hybné síly. Hodnotové výhody,
které jsou stejné pro všechna odvČtví, jsou následující:
•

vlastnosti výrobku/služby

•

vztahy se zákazníky

•

image a povČst podniku

Do druhé skupiny mČĜítek, tedy hybných sil výkonnosti zákaznických výstupĤ patĜí þas,
kvalita a cena. Lze tedy shrnout, že dnešní zákazníci požadují kvalitní výrobek za adekvátní
cenu a dodaný v požadované lhĤtČ. A podnik, který je schopný tyto požadavky splnit,
má výhodu oproti své konkurenci. [6]
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Perspektiva interních podnikových procesĤ
V rámci této perspektivy musí manažeĜi urþit nejdĤležitČjší procesy, pomocí kterých bude
dosaženo zákaznických a akcionáĜských cílĤ. Cíle a mČĜítka pro tuto perspektivu jsou
vytváĜena až po stanovení cílĤ a mČĜítek finanþní a zákaznické perspektivy. A to z toho
dĤvodu, aby mohl být systém mČĜení interních procesĤ zamČĜen na cíle, které jsou dĤležité
pro zákazníky a akcionáĜe.
Tradiþní systémy mČĜení sledují a zlepšují nákladovost, kvalitu a þasovČ závislá mČĜítka
jednotlivých procesĤ podniku. Zatímco díky BSC je možné požadavky na výkonnost interních
procesĤ urþit podle oþekávání vnČjších subjektĤ.
Každý podnik by mČl pĜi tvorbČ této perspektivy vycházet ze tĜí základních procesĤ,
kterými jsou [6]:
¾ Inovaþní proces – Je pro podnik životnČ dĤležitý. Podnik se tak soustĜećuje
na proces výzkumu a vývoje a vytváĜí nové výrobky, služby a trhy.
¾ Provozní proces – Je stále dĤležitým procesem. Jeho prostĜednictvím je zjišĢována
výše nákladĤ, kvalita, þas a výkonnost.
¾ Poprodejní servis – UmožĖuje zjistit nedostatky, ke kterým dochází po dodání
výrobku þi služby zákazníkovi.
Perspektiva uþení se a rĤstu
Aby byl podnik schopen dosáhnout svých cílĤ, které si stanovil v ostatních tĜech
perspektivách, musí ovládat schopnost uþení se a rĤstu. Tato schopnost závisí na tĜech
oblastech, a to na zamČstnancích, informaþních systémech a angažovanosti. K fungování
všech tČchto oblastí je zapotĜebí investování zdrojĤ a také jejich mČĜení.
Mezi hlavní mČĜítka patĜí spokojenost zamČstnancĤ, jejich produktivita a udržení.
Hybnými silami v perspektivČ uþení se a rĤstu jsou pokrytí strategických pracovních míst,
dostupnost strategických informací a stupnČ angažovanosti lidí, týmĤ a oddČlení k dosažení
strategických cílĤ. [6]
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Balanced Scorecard jako manažerský systém
Mnoho podnikĤ již vyvinulo systémy pro Ĝízení výkonnosti, které zahrnují jak finanþní,
tak i nefinanþní mČĜítka. Balanced Scorecard zdĤrazĖuje, že finanþní a nefinanþní mČĜítka
musejí být þástí informaþního systému dostupného pro zamČstnance na všech podnikových
úrovních. ZamČstnanci v pĜedních liniích musejí pochopit finanþní dĤsledky vlastních
rozhodnutí a svých þinĤ. Vrcholový management musí rozumČt hybným silám zajišĢujícím
dlouhodobý finanþní úspČch.
BSC se musí stále silnČ orientovat na finanþní výstupy. Jelikož v koneþném dĤsledku
by zlepšení všech mČĜítek BSC mČlo znamenat zvýšení finanþních cílĤ. [6]
Strategická mapa
Se systémem BSC úzce souvisejí strategické mapy. Strategická mapa je vizuálním
vyjádĜením cílĤ podniku, které jsou zachycené v rámci þtyĜ perspektiv. DĤležité je nezamČĜit
se pouze na jednu perspektivu, nýbrž soustĜedit se na všechny perspektivy stejnou mČrou.
NapĜíklad tlak pouze na zvyšování zisku mĤže zpĤsobit krátkodobý výsledek nikoli
dlouhodobý stabilní rĤst. Je tedy dĤležité nalézt rovnováhu.
Strategická mapa zobrazuje logické vztahy pĜíþin a dĤsledkĤ, které se navzájem doplĖují
a jejich spojením následnČ dochází k plnČní strategie podniku. Grafické znázornČní prvkĤ,
které mají vliv na celkovou výkonnost podniku, je efektivním nástrojem, díky nČmuž lze
snadnČji a pĜehlednČji zachytit a pochopit souvislosti. Strategická mapa tak poskytuje
uživatelĤm komplexní pohled na problematiku výkonnosti podniku.
Kaplan a Norton uvádČjí, že vizualizace je velmi významným hlediskem fungování celého
systému hodnocení výkonnosti podniku, jelikož efektivnČ znázorĖuje logiku podnikové
strategie. ZároveĖ umožĖuje pochopit tvorbu hodnoty podniku, na které se podílí jak hmotné
tak nehmotné složky. Propojení návazností a souvislostí mezi pĜíþinami a následky umožĖuje
identifikovat hybné síly a klíþová mČĜítka výkonnosti daného podniku.
Také se jedná o komunikaþní nástroj, jelikož prostĜednictvím strategických map lze
snadno interpretovat strategii od vrcholového managementu k Ĝadovým zamČstnancĤm
podniku. Díky tomu je pochopení strategií a jejich implementace jednodušší a dochází
k posílení spolupráce mezi zamČstnanci na rĤzných úrovních. Dobrým propracováním
strategické mapy je možné odhalit slabá a silná místa podniku, lépe plánovat a akceptovat
rozhodnutí, která se týkají nČkteré z perspektiv nebo vytváĜení nových strategií. [7]
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Na obrázku þ. 9 je znázornČna modelová strategická mapa, na které je zobrazena
propojenost jednotlivých perspektiv a jejich prvkĤ.

Obrázek 9: Strategická mapa
Zdroj: [7]

1.6.2

Model excelence EFQM - Evropský model podnikatelské úspČšnosti

Dle Šuláka vznikl tento model jako nástroj pro úspČšné Ĝízení podnikĤ a jeho
prostĜednictvím dochází také k cílenému a systematickému uspokojování potĜeb zákazníkĤ
podniku. [23]
Pavelková a Knápková uvádČjí, že model EFQM je jedním z komplexních konceptĤ,
který se vČnuje výkonnosti podniku a jeho þinnostem. PĜi výbČru konceptu je dĤležitá jeho
orientace na podnikové procesy, jelikož prostĜednictvím správného Ĝízení tČchto procesĤ lze
docílit výborných výsledkĤ. [10]
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Podle Nenadála vychází model EFQM z myšlenky, že vynikajících výsledkĤ podniku lze
dosáhnout pouze v pĜípadČ maximální spokojenosti externích zákazníkĤ, spokojenosti
zamČstnancĤ podniku a pĜi respektování okolí. [16]
Model EFQM obsahuje devČt oblastí, respektive hlavních kritérií. Mezi prvních pČt kritérií
patĜí vĤdcovství, politika a strategie, personální Ĝízení, zdroje a partnerství a procesy.
ProstĜednictvím tČchto kritérií jsou vytváĜeny podmínky pro to, aby byl podnik úspČšný.
Mezi zbylé þtyĜi kritéria jsou Ĝazeny spokojenost zamČstnancĤ, spokojenost zákazníkĤ, vliv
na spoleþnost a mČĜení výkonnosti podniku. Na základČ tČchto kritérií je podnik hodnocen
podle výsledkĤ a cílĤ, kterých chtČl u nich dosáhnout. [23]
Vztahy mezi jednotlivými kritérii jsou zobrazeny na obrázku þ. 10.

Obrázek 10: Model excelence EFQM
Zdroj: [12]

ProstĜednictvím tohoto modelu je možné zjistit, jaké má podnik slabé stránky a následnČ
se zamČĜit na jejich zlepšení. ZároveĖ umožĖuje efektivnČ využívat silné stránky.
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1.7

Benchmarking

Karlöf definuje benchmarking jako „soustavný, systematický proces zamČĜující
se na porovnávání efektivnosti podniku z hlediska produktivity, kvality a praxe se špiþkovými
spoleþnostmi a organizacemi.“. [8, str. 15] Znamená to, že si podnik stanoví urþité laĢky þi
kritéria, podle kterých se chce Ĝídit nebo kterých chce dosáhnout.
Podle Nenadála je benchmarking „nepĜetržitý a systematický proces porovnávání a mČĜení
produktĤ, procesĤ a metod vlastního podniku s tČmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto
mČĜení za úþelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit“. [16, str. 120]
Využití benchmarkingu v Ĝízení výkonnosti podniku spoþívá v identifikaci silných
a slabých stránek hospodaĜení podnikĤ, které ovlivĖují výkonnost a tvorbu hodnoty
v podniku. Pavelková a Knápková uvádí, že benchmarking je metodou porovnávající údaje
jednoho podniku s údaji podobných podnikĤ a heslem je „uþte se od ostatních“. Jeho výhodou
je, že je jednoduchý a široce využitelný v mnoha podnikových þinnostech. [18]
AutoĜi zdĤrazĖují, že se jedná o neustálé srovnávání podniku s konkurencí, nikoli
o jednorázovou akci. Díky tomu se mĤže podnik uþit od konkurence a jejich zdokonalování
využít ve svĤj prospČch.
Wagner vysvČtluje pojem benchmarking odvozením od referenþního prĤbČhu, který
je oznaþován jako benchmark. Benchmarking je tedy ĜetČzcem þinností zaþínající stanovením
benchmarku a konþící interpretací výsledného porovnání mezi zkoumaným jevem
a benchmarkem. [26]
Dle Pavelkové a Knápkové není úkolem benchmarkingu pouze porovnání s benchmarkem,
tedy urþitým standardem, s cílem se mu vyrovnat, ale koneþným cílem je stát se v dané oblasti
nejlepším, tedy novým benchmarkem. BČhem benchmarkingu jsou hledány odpovČdi
na otázku „Proþ? Proþ je nejlepším? Jak toho stavu dosáhl?“. Od benchmarkingu jsou
oþekávány odpovČdi na tyto otázky. [18]
Jedná se o metodu poskytující velký vnitĜní potenciál pro zdokonalování podnikĤ.
A pro využívání benchmarkingu existují 2 dĤvody [8]:
1. Je pĜímo orientován na zvyšování jak operativní, tak strategické efektivnosti, které jsou
opravdovou náplní þinnosti podniku.
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2. SmČĜuje k pĜeorientování firemní kultury smČrem k procesu osvojování si nových
poznatkĤ,

zvyšování

pracovních

dovedností,

kvalifikace

a

efektivnosti,

což je dĤsledkem trvalého procesu rozvoje.
Ve velkých podnicích dochází ke krachu, jelikož se þasto snaží uspČt pĜedevším skrz
strukturální zmČny, jako jsou pĜevzetí a fúze. Benchmarking je skvČlým zpĤsobem hledání
a dosahování úspČchu prostĜednictvím organického rĤstu, který je založen na vlastní
výkonnosti podniku. [8]
PĜi hledání dokonalosti v okolním svČtČ velmi záleží na horizontu, který podnik vidí.
Lze rozlišovat tĜi základní typy benchmarkingu [8] [18]:
a) VnitĜní (interní) benchmarking – provádí se srovnávání uvnitĜ podniku,
tedy mezi dceĜinými spoleþnostmi, poboþkami atd.
b) Konkurenþní (externí) benchmarking – jedná se o mČĜení a porovnávání þinnosti
v podniku vĤþi konkurenci, pĜedevším s podobnými podniky
c) Funkþní (procedurální) benchmarking – jsou porovnávány funkce a postupy
v rámci rĤzných oborĤ a jsou hledány nejlepší výkony v jakémkoli oboru.
Poskytuje tedy nejvČtší prostor pro objevení možností pro zlepšování.
Aby bylo využití benchmarkingu úspČšné, je nutná informaþní provázanost, díky které je
možné rychle získat kvalitní informace. BČhem jednotlivých fází benchmarkingu je nutné
využívat nejmodernČjších informaþní technologie, systematický pĜístup a je nezbytný výbČr
vyhovujících partnerĤ pro benchmarking.
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Na následujícím obrázku þ. 11 jsou znázornČny základní etapy procesu benchmarkingu
podle Nenadála:

Obrázek 11: Jednotlivé etapy benchmarkingu
Zdroj: [16]

Tento proces není jednorázovou akcí, jeho efektivnosti lze dosáhnout pouze jeho
opakováním. MČlo by se tedy jednat o nepĜetržitý proces, který umožĖuje zvyšovat výkonnost
podniku.
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1.8

Efektivní systém Ĝízení výkonnosti

V dobČ finanþní krize, která ve svČtČ stále pĜetrvává, je pro podniky hlavní cestou
k úspČchu zvyšování výkonnosti. Podniky se musí vyrovnat se neustálými zmČnami,
které globální svČt obchodu pĜináší. Jako úþinný a pro mnoho podnikĤ nezbytný zpĤsob,
jak v tomto svČtČ obstát, je zavedení efektivního systému Ĝízení výkonnosti. Co by mČl takový
systém splĖovat, je popsáno v následujícím textu.
1.8.1

Principy efektivního Ĝízení výkonnosti

Systém Ĝízení výkonnosti nelze v podniku efektivnČ aplikovat, pokud souþasnČ nebudou
dodržovány principy, které tento systém vyžaduje pro své správné fungování.
Wagnerová ve své knize uvádí þtyĜi základní principy, které by mČly být dodržovány
v rámci efektivního Ĝízení výkonnosti [27]:
1) Liniový management vlastní a vede Ĝízení výkonnosti, nikoli oddČlení lidských
zdrojĤ.
2) Klade dĤraz na sdílené cíle a hodnoty podniku.
3) ěízení výkonnosti není standardní „balíþek“, musí být vyvinuto specificky
a individuálnČ pro konkrétní podnik.
4) Musí být aplikováno na všechny zamČstnance, nikoli na þást skupiny manažerĤ
1.8.2

Charakteristiky efektivního systému Ĝízení výkonnosti

V literatuĜe je þasto uvádČno, že k tomu, aby byl vytvoĜen komplexní systém Ĝízení
výkonnosti, není tak dĤležitý návrh tohoto systému nebo mČĜítka, která v nČm jsou používána.
DĤležitá je pĜedevším realizovatelnost a každodenní procesy mČĜení. To znamená,
že budoucnost Ĝízení výkonnosti musí být založena na informovanosti, spolehlivosti
a odpovČdnosti.
Informovanost je nutná, aby mohlo být provádČno systematické Ĝízení výkonnosti,
kdy jsou informace nejen sledovány a ukládány, ale slouží k Ĝízení podniku. K tomu potĜebuje
podnik výkonný informaþní systém. Spolehlivost je požadována jak v rámci výrobních
zdrojĤ, informaþních tokĤ, tak tržních informací. OdpovČdnost znamená odpovČdnost všech
pracovníkĤ podniku, kteĜí by mČli vykonávat svou práci efektivnČ v návaznosti na strategický
smČr podniku.
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V rámci systému Ĝízení výkonnosti by mČly být sledovány klíþové indikátory s cílem
odhalit problémy, na které je nutné zavést protiopatĜení. Systém Ĝízení výkonnosti musí být
pĜedevším chápán jako soubor postupĤ, technik, procesĤ a hlavnČ lidí, kteĜí pracují spoleþnČ
smČrem neustálého zlepšování prostĜednictvím mČĜení a Ĝízení výkonnosti.
Charakteristiky, které by mČl efektivní systém Ĝízení výkonnosti splĖovat, lze shrnout
do nČkolika bodĤ. Gomes uvádí následující znaky [4]:
•

MČl by vycházet z formulované strategie a definovaných cílĤ.

•

Rozpad strategických cílĤ na individuální cíle a mČĜítka.

•

Strategická angažovanost shora dolĤ.

•

MČl by být založen na organizaþních cílech, potĜebČ zákazníkĤ a mČl by sledovat
jak finanþní, tak nefinanþní aspekty.

•

MČly by být sledovány klíþové ukazatele identifikující problémy a provádČna
následná protiopatĜení vedoucí k odstranČní þi eliminaci problémĤ.

•

Musí se dynamicky mČnit podle toho, jak se mČní strategie.

•

MČl by být dlouhodobČ orientován stejnČ tak jako by mČlo být možné jeho
jednoduché pochopení a realizování.

•

Musí navazovat na systém odmČĖování a poskytovat zamČstnancĤm zpČtnou
vazbu.

•

Finanþní a nefinanþní mČĜítka musí být v souladu se strategickým rámcem.

Kennerley a Neely doplĖují výše zmínČné charakteristiky o nČkolik dalších bodĤ [9]:
•

MČĜítka by mČla být stále relevantní a odrážet problémy dĤležité pro podnik.

•

Podnik by mČl sledovat vazby mezi jednotlivými cíli a mČĜítky.

•

ProvádČní revize podnikatelské strategie.

Názory tČchto dvou autorĤ se od sebe zásadním zpĤsobem neliší. Kennerley a Neely
zdĤrazĖují nutnost používání správných mČĜítek na mČĜení klíþových ukazatelĤ pro podnik.
Gomes se více soustĜedí na návaznost systému Ĝízení výkonnosti na strategii a dostateþnou
informovanost všech zamČstnancĤ.
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU IVECO CZECH REPUBLIC, A. S.
Pokud v souþasnosti existuje podnik, který by mohl svým konkurentĤm poskytnout recept
na úspČch, je jím právČ Iveco Czech Republic, a. s. (dále jen Iveco CR). PĜesto, že od období
finanþní krize se vČtšina podnikĤ potýká s problémy a mnoho z nich smČĜuje spíše ke krachu
než k úspČchu, Iveco CR je naprostým opakem. A to jen díky tomu, že se nebrání zmČnám,
ale naopak je vyhledává a využívá, o þemž svČdþí i jeho dlouholetá historie a úspČch
souþasného podniku.
Iveco CR je výrobním závodem znaþky Iveco Bus, jehož sídlo se nachází ve Vysokém
MýtČ. V následujících podkapitolách je tento podnik podrobnČ charakterizován vþetnČ
pĜipomenutí historie podniku a pĜiblížení souþasnosti podniku. Na závČr je objasnČno poslání
podniku, jeho vize a hodnoty navazující na další þást diplomové práce.

2.1

Základní charakteristika

Podnik Iveco CR je v souþasnosti nejvČtším výrobním závodem znaþky Iveco Bus, která je
souþástí skupiny CNH Industrial N.V. Iveco Bus navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment
vozidel hromadné dopravy splĖující veškeré požadavky veĜejných i soukromých
provozovatelĤ. Ve Vysokém MýtČ jsou vyrábČny pĜevážnČ mČstské a mezimČstské autobusy,
které jsou z více jak 90 - ti % vyváženy do pĜibližnČ 30-ti zemí svČta.
Podnik Iveco CR je v EvropČ považován za jednoho z nejlepších výrobcĤ linkových
autobusĤ. A to pĜedevším díky dobrému pomČru užitných parametrĤ a kvality k cenČ,
rozšíĜené síti autorizovaných servisĤ, nabídce originálních náhradních dílĤ a hlavnČ
spokojenosti zákazníkĤ s provozem autobusĤ.
V roce 2013 získal výrobní závod bronzovou medaili World Class Manufacturing (dále jen
WCM), což je mezinárodní metodika pro Ĝízení výrobních cyklĤ v souladu s nejlepšími
standardy po celém svČtČ. Tento systém je blíže popsán v dalších kapitolách. [34]
Organizaþní struktura podniku má na nejvyšší a nejnižší úrovni Ĝízení liniovou podobu.
Na stĜedních úrovních Ĝízení je používán funkcionální typ organizaþní struktury. Organizaþní
struktura podniku na nejvyšším stupni Ĝízení je zobrazena v pĜíloze A.

46

2.2

Historie podniku

Základ dnes známého a uznávaného podniku Iveco CR byl položen v roce 1895 Josefem
Sodomkou, který založil vlastní dílnu na výrobu koþárĤ a speciálních vozĤ. Jeho výrobky
si zaþaly budovat dobré jméno pĜedevším vysokou kvalitou a také pĜimČĜenou cenou.
V roce 1930 uzavĜel Josef Sodomka st. se synem smlouvu o prodeji 50 % podniku a o rok
pozdČji získal Josef Sodomka ml. i zbývající þást podniku. V roce 1948 byl podnik znárodnČn
a vznikl tak národní podnik KAROSA. První autobus byl vyroben v roce 1928. V roce 1993
byl podnik privatizován a vznikla Karosa a. s., zabývající se výrobou autobusĤ. V tomto roce
také vyústila jednání s firmou Renault V. I. ve spoleþný závod. FirmČ Renault náležel
podíl 34 %, Evropská banka pro obnovu a rozvoj v LondýnČ vlastnila 17 % a zbylých
49 % vlastnili ostatní akcionáĜi. V roce 1996 odkoupil Renault V. I. 17 % akcií od Evropské
banky a bČhem roku odkoupila dalších 21 % od drobných akcionáĜĤ.
V prosinci 1999 vznikl fúzí italské firmy Iveco a Renault V. I. spoleþný podnik Irisbus
Holding S. L., který získal 94 % akcií. Díky tomuto spojení se podnik stal druhým nejvČtším
v EvropČ a pĜední spoleþností ve svČtovém mČĜítku. Od roku 2004 je Karosa zaþlenČna
do skupiny Iveco, které se stalo 100 % vlastníkem Irisbusu. V roce 2007 byl zmČnČn název
podniku na souþasné Iveco Czech Republic, a. s. Již v tomto roce 2015 oslaví Iveco CR
120. výroþí od založení podniku Josefem Sodomkou. [33]
BČhem dlouhé historie podniku docházelo nejen ke zmČnám vlastníkĤ, ale také loga,
která jsou zobrazena na obrázku þ. 12.

Obrázek 12: Historie loga podniku
Zdroj: [33]
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2.3

Souþasnost podniku

Podnik Iveco CR se i v roce 2014 prosadil mezi úspČšnými a silnými spoleþnostmi
v Pardubickém kraji a stále patĜí mezi nejvýznamnČjší firmy ýeské republiky.
V souþasnosti þelí Iveco CR dovozu autobusĤ z tzv. „lowcost“ zemí, jako je Turecko
nebo ýína, a tak pĜed Ivecem CR stojí úkol obstát v této konfrontaci, prokázat kvalitu,
konkurenceschopnost svých výrobkĤ a udržet nebo dokonce posílit svou pozici na trhu.
2.3.1

Výroba v roce 2014

V roce 2014 bylo v závodu Iveco CR vyrobeno rekordních 3288 kompletních autobusĤ,
tedy o 160 více autobusĤ oproti plánu. Jedná se zatím o nejvíce vyrobených autobusĤ
v novodobé historii. V tomto roce probČhla generaþní obmČna Ĝady autobusĤ Crossway,
Recreo, LowEntry a Urbanway na provedení splĖující emisní pĜedpisy Euro 6 a také
dle zákaznických požadavkĤ a s ohledem na požadavky nových trhĤ. Závod trvale pracoval
ve dvousmČnném provozu a na vybraných pracovištích je zaveden tĜísmČnný provoz. Celkové
prĤmyslové investice dosáhly výše 59,5 mil. Kþ. Vývoj výroby v letech 2011 až 2014
je znázornČn na následujícím grafu.

Výroba v letech 2011 - 2014
3288
3165
2972
2773

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Obrázek 13: Výroba v letech 2011 – 2014
Zdroj: [30]

Z celkového poþtu vyrobených autobusĤ tvoĜí 94 % export do zahraniþí a pouze 6 % bylo
vyrobeno pro ýeskou republiku. Díky tomu obsadilo Iveco CR þtvrté místo pĜi ocenČní
exportéra roku.
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2.3.2

OdbČratelé a zákazníci

Celkový prodej Iveco CR na þeském trhu dosáhl 243 autobusĤ. Tržní podíl Iveca
v prodejích autobusĤ dosáhl 28,8 %, což je víceménČ stejný výsledek jako v pĜedešlém roce.
Mezi významné zákazníky patĜili v roce 2014 napĜíklad Dopravní podnik Brno, Busline nebo
ýSAD Karlovy Vary.

Tržní podíl Iveco v ýR v roce 2014
28,8%

Iveco ƵƐ
Ostatní
71,2%

Obrázek 14: Tržní podíl Iveco v ýR v roce 2014
Zdroj: [30]

V roce 2014 celkovČ vzrostl poþet novČ registrovaných autobusĤ na trhu Slovenské
republiky na 447 vozidel, což je meziroþní nárĤst o 62 %. Prodej Iveca dosáhl 250 vozidel.
Mezi nejvČtší zákazníky v kategorii linkových autobusĤ patĜí firma Slovak Lines a podnik
také uspČl ve výbČrovém Ĝízení DP Bratislava.
Do dalších státĤ stĜední a východní Evropy, konkrétnČ Polska, Rumunska, Estonska,
Chorvatska a Slovinska, bylo prodáno 270 vozidel. Na trzích západní a severní Evropy dosáhl
prodej 2799 autobusĤ. Oproti pĜedchozímu roku se jedná o nárĤst o 95 vozidel. V následující
tabulce je provedeno srovnání s rokem 2013 v rámci jednotlivých státĤ.[32]
Tabulka 1: Prodej autobusĤ do západní a severní Evropy v letech 2013 a 2014
Prodej
Itálie
Francie
Benelux
NČmecko a Rakousko
Norsko

Rok 2013 (ks)
499
1425
34
453
106
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Rok 2014 (ks)
118
1628
208
543
32
Zdroj: vlastní zpracování podle [32]

K nejvČtšímu nárĤstu poþtu prodaných autobusĤ došlo ve Francii, která je pro podnik
významným odbČratelem. Naopak do Itálie bylo dovezeno o 381 autobusĤ ménČ než v roce
2013.
2.3.3

Dodavatelé

Nákupní obrat za položky nakupované od tĜetích stran byl v roce 2014 6,85 mld. Kþ.
Nákupy byly provedeny celkem od 580 dodavatelĤ z 20 zemí Evropy. Podle zemČ pĤvodu
tvoĜily 35 % zboží dodávky z ýR, z NČmecka 19 %, z Itálie 19 % a Francie 12 % z celkového
nákupního obratu.
Díky vyjednávání s dodavateli na lokální i centrální úrovni nákupu bylo možné uspoĜit
významné þástky materiálových nákladĤ. Na tom se také podílely aktivity v rámci programu
Technical Savings. CelkovČ bylo pĜijato pĜes 70 nových námČtĤ.
2.3.4

Finanþní výsledky

Roþní tržby þinily v roce 2014 14 561 mil. Kþ, což pĜedstavuje 9,09 % nárĤst
oproti minulému roku, kdy roþní tržby dosáhly objemu 13 348 mil. Kþ.

Obrázek 15: NárĤst tržeb v roce 2014
Zdroj:[30]

Veškerá þinnost v roce 2014 byla financována z vlastních zdrojĤ. Spoleþnost tedy není
dlouhodobČ zadlužena.
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2.3.5

Lidské zdroje

K 31. 12. 2014 zamČstnával podnik celkem 1959 kmenových zamČstnancĤ, což je
o 2 zamČstnance ménČ než v roce minulém. Z toho pĜedstavují technickohospodáĜští
zamČstnanci poþet 491 a dČlníci 1468. VČkový prĤmČr zamČstnancĤ dosáhl 41 let.
Kvalifikaþní struktura je tvoĜena z 9 % zamČstnanci s vysokoškolským vzdČláním,
31 % zamČstnancĤ má úplné stĜedoškolské vzdČlání, 56 % zamČstnancĤ má výuþní list
a pouze 4 % zamČstnancĤ má základní vzdČlání.
V roce 2014 se nepodaĜilo zlepšit sledované hodnoty v oblasti absence, která þinila
4,96 %. Z toho tvoĜí 3,6 % nemoci, pracovní úrazy þiní 0,05 % a ostatní 1,31 %. Do vzdČlání
a rozvoje zamČstnancĤ všech útvarĤ podniku bylo investováno 3 713 094 Kþ pĜímých
nákladĤ, tedy nákladĤ za lektory. VzdČlávacích akcí se zúþastnilo 2 131 zamČstnancĤ a bylo
realizováno 27 012 školících hodin. [32]
2.3.6

Poprodejní služby

V rámci poprodejních služeb pokraþovala další integrace poprodejních služeb autobusĤ,
nákladních automobilĤ, zemČdČlských a stavebních strojĤ, které souvisejí s prodejem
a logistikou náhradních dílĤ. Také došlo k reorganizaci oddČlení péþe o zákazníky
a technického servisu, které je nyní rozdČleno na oddČlení Brand Service a Product Support.
Brand Service je více soustĜedČn na podporu dealerĤ, a to jak autorizovaných, tak interních
servisĤ a zajišĢuje realizaci poprodejního servisu a služeb na trhu.

2.4

Poslání, vize a hodnoty podniku

Iveco má definované jak poslání, vizi, ale také hodnoty, kterými by se mČli Ĝídit všichni
zamČstnanci podniku.
Posláním podniku je: „Nabídnout Ĝešení pro dopravní prĤmysl na základČ naší výjimeþné
kvalifikace spolu s našimi partnery na celém svČtČ.“.
Vize Iveco zní: „Být na þele mezi konkurenty, nabízet hodnotu a kvalitu pro úspČch našich
zákazníkĤ.“.
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Mezi hodnoty, které jsou v rámci podniku uznávány, patĜí následující:
Výkonnost

Podporujeme hodnotu podnikání zákazníkĤ. VČĜíme, že výkonnost našich produktĤ
a služeb je pro našeho zákazníka pĜedevším nástroj pro udržení ekonomického rĤstu jeho
spoleþnosti, takže jeho úspČch mĤže být i náš a naopak.
Odhodlanost

Bereme svou odpovČdnost vážnČ. Nebojíme se pĜehodnocovat zpĤsob naší práce, abychom
naplnili oþekávání našich zákazníkĤ, akcionáĜĤ, kolegĤ a spoleþnosti jako celku. DČláme
to prostĜednictvím neustálé snahy o zdokonalení našich produktĤ a služeb, a to jak našimi
bČžnými postupy, tak i cestou inovací, pĜiþemž prioritu dáváme produktivitČ zákazníka,
ochranČ životního prostĜedí a bezpeþnosti.
Spolehlivost

Dodržujeme naše sliby. Dodržování slibĤ daným našim zákazníkĤm a kolegĤm je souþástí
našeho stylu. PĜispíváme k dobrému jménu naší spoleþnosti a dodržujeme sliby, pokud jde
o naše produkty a pĜesné ekonomické služby.
Týmový duch

Pracujeme jako tým s našimi dealery, dodavateli a zákazníky, abychom zmČny zvládli.
Naši zákazníci, dodavatelé a prodejní síĢ jsou naši týmoví partneĜi v otázce pochopení
a zvládání zmČn a naším cílem je zjistit, jak mĤžeme být spoleþnČ konkurenceschopní,
abychom mohli udČlat další krok a pĜedbČhnout konkurenci. [34]
ProstĜednictvím poslání sdČluje podnik dĤvod své existence, oproti tomu vize stanovuje
urþitý smČr rozvoje podniku na dobu deseti až dvaceti let. Na základČ jasnČ stanovené vize
Iveco lze Ĝíci, že podnik pĜesnČ ví, jakým smČrem se chce v budoucnu dále rozvíjet.
Iveco klade dĤraz na udržení své konkurenceschopnosti, pĜiþemž je pro podnik dĤležitá
kvalita výrobkĤ a spokojenost zákazníkĤ.
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2.5

Strategie podniku

Strategie podniku je urþována skupinou Iveco Bus, pod kterou Iveco CR patĜí.
Strategii podniku Iveco CR lze shrnout do nČkolika základních bodĤ [32]:
1. Produkovat zisk a uchovat si konkurenceschopnost nákladĤ a výrobkĤ a zajistit
financování investic z vlastních zdrojĤ.
2. Udržovat a rozvíjet pozice na þeském a slovenském trhu a zvyšovat tržní podíly
ve stĜední a východní EvropČ. Spolupracovat s partnery ve skupinČ Iveco Bus
pĜi prodeji na ostatních trzích.
3. V rámci skupiny Iveco Bus nabízet Ĝadu výrobkĤ, která vychází z plánu výrobkĤ
Iveco Bus a je rovnČž pĜizpĤsobena specifickým potĜebám zákazníkĤ.
4. Neustále zvyšovat kvalitu s cílem být nejlepší mezi konkurenty.
5. Zvyšovat úroveĖ poprodejních služeb vþetnČ dodávek náhradních dílĤ s cílem
zabezpeþit dlouhodobČ provozuschopnost našich výrobkĤ u zákazníkĤ. Znamená
to také zvyšovat rozsah poskytovaných služeb, rozvíjet nadále þinnost dealerské
sítČ a garanþních opraven a zvýšit jejich úþinnost s ohledem na rostoucí požadavky
zákazníkĤ. Na nových trzích vybudovat odpovídající zabezpeþení poprodejních
služeb.
2.5.1

Podnikatelské zámČry na roky 2015 – 2016

Podnikatelské zámČry v podniku Iveco CR vycházejí z požadavkĤ celé skupiny Iveco Bus,
ale jsou upravovány podle podmínek samotného závodu Iveco CR. Jedná se tedy o cíle,
do kterých mĤže podnik urþitou mírou zasahovat na rozdíl od hlavní strategie podniku.
Plán výrobkĤ vychází z potĜeby plnČ uspokojit požadavky zákazníkĤ a zajištČní jejich
provedení splĖující mezinárodní pĜedpisy, tedy pĜedevším z nutnosti:
¾ zajištČní plnČní emisních norem Euro 6
¾ neustálého zvyšování kvality a spolehlivosti vozidel, zejména odstraĖování
nedostatkĤ nejþastČjších závad s cílem trvale zvyšovat ukazatel provozuschopnosti
u uživatelĤ
¾ snižování garanþních a provozních nákladĤ
¾ zvyšování životnosti vozidel
¾ rozvíjení provedení výrobkĤ pro specifické trhy a specifické požadavky zákazníkĤ
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¾ zvládnutí rostoucích požadavkĤ na personalizaci dle zvyklostí jednotlivých zemí
a dopravcĤ ve vazbČ na rostoucí export
¾ rychle a kvalitnČ reagovat
Z pohledu výrobního závodu bude v nejbližším období kladen dĤraz zejména na:
¾ zvyšování flexibility a produktivity práce
¾ pokraþování v implementaci štíhlé a efektivní výroby prostĜednictvím projektu
WCM a ve zlepšování funkþnosti aplikovaných metod a nástrojĤ WCM
¾ udržení funkþnosti systémĤ Ĝízení bezpeþnosti práce (OHSAS 18001) a ochrany
životního prostĜedí (ISO 14001)
Z pohledu Ĝízení lidských zdrojĤ výrobního závodu patĜí ke stČžejním úkolĤm pro roky
2015 a 2016 zvládnutí následujících þinností:
¾ pĜizpĤsobovat poþet a strukturu zamČstnancĤ pĜedpokládaným výkyvĤm produkce
s ohledem na ekonomický vývoj na tradiþních i nových obchodních trzích
¾ stabilizovat

kmenové

zamČstnance

splĖující

požadované

kvalifikaþní

a výkonnostní parametry
¾ optimalizovat poþty zamČstnancĤ agentur práce k pokrytí absence kmenových
zamČstnancĤ a doþasných strukturálních nedostatkĤ technických profesí na trhu
práce
¾ sledovat funkþnost a efektivitu principĤ nastavených dle WCM, zjištČné nedostatky
zapracovávat do tréninkových plánĤ a programĤ zlepšování pracovního výkonu
pracovníkĤ
¾ v celém výrobním procesu pĜijmout opatĜení a nastavit programy smČĜující
k neustálému zvyšování kvality, efektivity a produktivity výroby [32]
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3 ANALÝZA SYSTÉMU ěÍZENÍ VÝKONNOSTI V PODNIKU IVECO
CZECH REPUBLIC, A. S.
V rámci analýzy systému Ĝízení výkonnosti jsou nejdĜíve vymezeny hlavní komponenty
souþasného systému Ĝízení výkonnosti v podniku Iveco Czech Republic, a. s. Tyto
komponenty budou následnČ porovnány s charakteristikami efektivního systému Ĝízení
výkonnosti, které byly vymezeny v první þásti práce. V závČru kapitoly jsou zpracovány
závČry z polostrukturovaných rozhovorĤ, které byly uskuteþnČny na základČ výsledkĤ
komparace systému s teoretickými východisky.

3.1

Charakteristika a analýza systému WCM

V podniku Iveco CR je od 30. 1. 2009 zaveden systém World Class Manufacturing neboli
Podnik svČtové tĜídy. Podnik Iveco CR je jedním z pČti výrobních závodĤ Iveco Bus, který si
díky výsledkĤm za rok 2007 a 2008 získal klíþové postavení mezi ostatními závody. Význam
výrobního závodu ve Vysokém MýtČ se stal impulsem pĜi rozhodování skupiny Iveco
a vedení Iveco Bus, do kterého závodu bude v podobČ implementace systému WCM
investováno.
Systém WCM byl pro Iveco navržen japonským profesorem Dr. Hajime Yamashinou.
Základním cílem bylo vytvoĜit systém, který by z Iveca udČlal podnik na úrovni Toyoty.
Pro Vysoké Mýto byl pak hlavním vzorem podnik TPCA v KolínČ.
Proces zavedení tohoto systému byl v podniku odstartován prezentací, která byla urþena
pro budoucí klíþové vedoucí jednotlivých týmĤ. Tato prezentace sloužila k pochopení
principĤ WCM a nastavení parametrĤ systému WCM ve výrobním závodČ.
Hlavní myšlenkou celého procesu je dosažení maximálních úspor a odstranČní plýtvání.
ProstĜednictvím tohoto systému je podnik schopen mČĜit, Ĝídit a pĜedevším neustále zvyšovat
svou výkonnost, což dokazují také výsledky podniku za posledních šest let. [31]
WCM pĜedstavuje špiþkovou kvalitu kompletní logistiky a výrobního cyklu odkazující
se na vzájemné metodiky prĤmyslové organizace s konceptem neustálého zlepšování všech
þinností a zapojení celé spoleþnosti.
Aby bylo zavedení principĤ a pravidel WCM do podniku úspČšné, je nezbytné zapojení
všech zamČstnancĤ, a to nejen vedoucích a þlenĤ týmĤ jednotlivých pilíĜĤ, na kterých systém
stojí. ZamČstnanci by mČli být zapojeni do nastavených procesĤ a jejich trvalá spolupráce
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by mČla být založena na sdílených cílech a hodnotách. Je nutné, aby každý zamČstnanec
podniku pochopil význam WCM a pĜínosy, které podniku pĜinese jeho peþlivá implementace,
a to jak v krátké dobČ, tak zejména do budoucnosti. [31]
Systém WCM umožĖuje podniku prostĜednictvím neustálého zlepšování zvyšovat
výkonnost, díky þemuž je Iveco CR stále mezi špiþkou ve svém oboru. Na následujícím
obrázku þ. 16 je znázornČn rozdíl mezi podnikem, který má zaveden systém s neustálým
zlepšováním a podnikem, který funguje bez neustálého zlepšování. Mezi tČmito podniky
vzniká znatelná mezera, která pĜedstavuje konkurenþní výhodu pro podnik, který má zaveden
systém neustálého zlepšování.

Obrázek 16: Zvyšování výkonnosti se systémem neustálého zlepšování
Zdroj:[31]

Iveco CR se soustĜećuje na kontinuální zlepšování, aby mohlo neustále zvyšovat svou
výkonnost, díky þemuž má náskok pĜed svou konkurencí. Podniky bez systému neustálého
zlepšování sice zvyšují svou výkonnost, ale zdaleka ne takovým tempem. Proto mĤže Iveco
CR neustále zvČtšovat mezeru, která jej dČlí od konkurence.
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Systém WCM je do podniku zaveden v podobČ chrámu stojícího na pevných pilíĜích,
které zobrazují klíþové oblasti, jejichž výsledky práce podporují úspČšnou implementaci
WCM. Struktura WCM je zobrazena na obrázku þ. 17.

Obrázek 17: PilíĜe systému WCM
Zdroj: [31]

Systém WCM je rozdČlen do tzv. pilíĜĤ, které jsou pro jeho konzistenci a udržitelný rozvoj
nezbytné. Fungování všech deseti pilíĜĤ umožní podniku neustále zvyšovat svou výkonnost
a být stále jedniþkou na trhu.
Systém WCM je v podniku stále ve fázi implementace. V rámci každého pilíĜe
je stanoveno 7 krokĤ, které vedou k úspČšné implementaci jednotlivých pilíĜĤ. PĜed zaþátkem
realizace þinností, které jsou definovány jednotlivými kroky, stanovují vedoucí v rámci svého
pilíĜe vizi, tedy zámČr, kterého chce závod v daném pilíĜi dosáhnout pro období následujícího
roku. Tato vize je revidována každý rok na základČ vymezených podnikatelských zámČrĤ
pro daný rok. Z vize vyplývají potĜeby, které s naplnČním vize souvisejí. V návaznosti na vizi
jsou také urþeny cílena následující rok.
SouþasnČ jsou v rámci každého pilíĜe stanoveny klíþové ukazatele výkonnosti, které jsou
sledovány a jejich prostĜednictvím jsou ve výrobním závodČ odhalovány problémy. V pĜípadČ
identifikace problémĤ jsou následnČ aplikována protiopatĜení k jejich odstranČní þi eliminaci.
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Každého pĤl roku je uskuteþĖován kompletní audit všech pilíĜĤ, který provádí externí
auditor. Pro pokraþování k dalším krokĤm a dosažení vyšší úrovnČ v rámci pilíĜĤ, musí
podnik získat stanovený poþet bodĤ, které udČluje auditor.
V roce 2013 získal podnik bronzovou medaili WCM. V souþasnosti podnik usiluje
o dosažení stĜíbrné medaile. Pro úplnou implementaci systému WCM v podniku je nutné
splĖovat v rámci všech pilíĜĤ sedmý krok, tzv. „zlatou úroveĖ“.
V následujícím textu je charakterizováno všech 10 pilíĜĤ. Jednotlivé kroky všech pilíĜĤ
jsou uvedeny v souhrnné tabulce na konci podkapitoly.
3.1.1

První pilíĜ – Bezpeþnost

PilíĜ bezpeþnosti se soustĜedí na bezpeþnost práce, bezpeþnost veškerých þinností
a podmínek v podniku. V rámci implementace tohoto pilíĜe se podnik nachází ve 4. kroku.
Vize: PracovištČ a pracovní chování musí být pĜedmČtem neustálého zlepšování s cílem
vytvoĜit zcela bezpeþné pracovištČ a podmínky, a to bez vystavení zamČstnancĤ zdravotním
rizikĤm.
PotĜeby: ZajištČní maximální možné úrovnČ, za úþelem ochrany zdraví a bezpeþnosti
všech pracovníkĤ. Práce v bezpeþných podmínkách je nedílnou souþástí dobré práce
a pĜedstavuje základní podmínku pro dosažení vynikající úrovnČ kvality s Ĝízenými náklady.
Cíle: Nulové nehody, nulové první pomoci
KPI: Poþet nehod, poþet léþení, poþet skoronehod, poþet nebezpeþných podmínek, poþet
nebezpeþných jednání
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Základním nástrojem používaným ke kvantifikaci a rozvrstvení událostí pro bezpeþnost,
podle jejich nároþnosti je tzv. Heinrichova Pyramida. Na obrázku þ. 18 jsou znázornČny poþty
bezpeþnostních událostí z roku 2012, 2013 a 2014.

Obrázek 18: Heinrichova pyramida
Zdroj: [31]

V porovnání s rokem 2013, došlo v roce 2014 k pomČrnČ velkému zvýšení všech událostí
kromČ smrti. Na následujícím grafu je zachycen vývoj roþní frekvence nehod na zamČstnance.
Až do roku 2013 byla hodnota tohoto ukazatele úspČšnČ snižována, avšak v posledním roce
došlo k mírnému zhoršení. Cílem pro rok 2015 je dosáhnout hodnoty alespoĖ 0,07.

Obrázek 19: Vývoj roþní frekvence nehod na zamČstnance
Zdroj:[31]
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Na obrázku þ. 20 je zobrazen vývoj dalšího dĤležitého ukazatele, kterým je roþní
frekvence léþených úrazĤ na zamČstnance. StejnČ tak jako u vývoje nehod došlo také u vývoje
léþených úrazĤ na zamČstnance ke zvýšení, ale stále se nachází tato hodnota v pĜijatelných
hodnotách. Cílem pro rok 2015 je maximální hodnota 0,39.

Obrázek 20: Vývoj roþní frekvence léþených úrazĤ na zamČstnance
Zdroj:[31]

3.1.2

Druhý pilíĜ - RozmístČní nákladĤ

RozmístČní nákladĤ je pilíĜ, který zavádí program snižování nákladĤ. A to pĜedevším
prostĜednictvím spolupráce mezi finanþním a výrobním oddČlením. Jedná se o dĤkladné
sledování nákladĤ ve všech þinnostech, pĜesné kalkulace ztrát, škod a odpadĤ vznikajících
pĜi každodenní práci. Dále jsou identifikovány vztahy mezi nákladovými faktory, procesy
generujícími náklady a rĤznými druhy ztrát a plýtvání. Jsou odhalovány vztahy
mezi eliminací ztrát a snižováním nákladĤ. A také dochází k ovČĜování, zda existuje
know-how pro snižování ztrát. Podnik realizuje již šestý krok tohoto pilíĜe a smČĜuje
k sedmému kroku.
Vize: Každý pracovník musí rozumČt pojetí odpadu a ztráty, aby je mohl identifikovat,
vyhledat a pochopit jejich vzájemné pĜíþiny za úþelem jejich odstranČní.
PotĜeby: Práce nejefektivnČjším zpĤsobem, snižující odpady a ztráty, zatímco je stále
zlepšována kvalita a úroveĖ spokojenosti zákazníka.
Cíle: OdstranČní všech odstranitelných odpadĤ a ztrát ve výrobním procesu.
Tento pilíĜ umožĖuje správné pochopení významu ztrát ve výrobním závodČ, výbČr
správných projektĤ, které mohou generovat úspory a kontrolu projektĤ.
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3.1.3

TĜetí pilíĜ – Cílené zlepšování

PilíĜ cíleného zlepšování je zamČĜen na neustálé zlepšování a hledání nových efektivních
Ĝešení. Aplikováno je již 6 krokĤ.
Vize: Umožnit zamČstnancĤm odstraĖování odpadĤ a ztrát základními, stĜednČ
pokroþilými a pokroþilými metodami a nástroji cíleného zlepšování.
PotĜeby: Pochopení hlavních ztrát a jejich snižování používáním vhodnČjších metod.
Rozvíjet schopnost identifikovat hlavní pĜíþinu k zajištČní úplného odstranČní problémĤ.
Cíle: Zlepšení kvality a efektivity prostĜednictvím vhodných projektĤ a nástrojĤ.
KPI: % úspor cíleným pĜístupem, poþet projektĤ úspory/náklady (B/C), úspora
na inženýry
Pro Ĝešení problémĤ, odpadĤ a ztrát je používán systém PDCA, který je v tomto pĜípadČ
složen z následujících þástí:

Obrázek 21: Použití systému PDCA v rámci cíleného zlepšování
Zdroj: vlastní zpracování podle [31]
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V roce 2014 bylo cílem získat více než 4 pokroþilé kaizeny, více než 90 významných
kaizenĤ a více než 550 standardních kaizenĤ. Cíl pro poþet rychlých kaizenĤ není urþován.
V tomto ohledu byl naprosto splnČn poþet standardních kaizenĤ. V ostatních druzích kaizenĤ
je prostor pro zlepšení. Struktura navržených kaizenĤ, jejich úspora a podíl úspory
k nákladĤm jsou zobrazeny na obrázku þ. 22.

Obrázek 22: Poþet zavedených kaizenĤ za rok 2014
Zdroj:[31]

Komunikace zamČstnancĤ probíhá dennČ prostĜednictvím eskalaþní porady, porady
o zlepšení a také je dennČ provádČn audit výrobním manažerem metody 5S+1. Každý týden
probíhá porada se všemi pilíĜi, dále pak s pilíĜem rozmístČní nákladĤ o dalším vývoji
a zároveĖ se týdnČ konají schĤze projektových týmĤ. MČsíþnČ jsou prezentovány výsledky
na poradČ WCM výrobního managementu. SouþasnČ probíhají konferenþní hovory
s centrálním týmem pilíĜĤ WCM a jinými podniky. Na závČr je provádČn benchmarking
s ostatními podniky.
3.1.4

ýtvrtý pilíĜ – Samostatná údržba a organizace pracovištČ

Cílem þtvrtého pilíĜe je efektivní okamžitá údržba pracovišĢ a vybavení, flexibilní
prostorové uspoĜádání pracovištČ s pĜihlédnutím k ergonomickým podmínkám. Tento pilíĜ má
dvČ þásti, a to samostatnou údržbu a organizaci pracovištČ. Každá þást má stanovenou svou
vizi, potĜeby, cíle i kroky. ObČ þásti pilíĜe mají prozatím implementované 4 kroky
a je postupováno k 5. kroku.
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Samostatná údržba
Vize: Mít vysoký stupeĖ efektivnosti díky dobrým znalostem a udržování podmínek
ze strany pracovníkĤ.
PotĜeby: Návrat k základním podmínkám týmĤ a školení operátorĤ, kteĜí pracují se stroji,
aby rozumČli jejich fungování.
Cíle: Vrátit stroje do pĤvodního stavu. Zabránit zhroucení v dĤsledku špatných základních
podmínek a snížit náklady na jejich údržbu. Zvýšit efektivnost stroje.
KPI: OEE –

Celková efektivita zaĜízení

(Overall

Equipment

Effectiveness),

úspory/ náklady, CILR – þasþištČní, mazání a utahování šroubkĤ.
Organizace pracovištČ
Vize: Standardizace pracovišĢ a pracovníkĤ, operace s cílem zajistit: kvalitu, snížení
skladových zásob, zlepšení bezpeþnosti a ergonomie
PotĜeby: Snížení prostojĤ a zvýšení produktivity, standardizace þinností, zlepšení
ergonomie pracovištČ.
Cíle: Eliminace kritických þinností. Zlepšení kvality na modelovém pracovišti.
KPI: % produktivity, úspory/náklady
3.1.5

Pátý pilíĜ – Profesionální údržba

Pátý pilíĜ pĜedstavuje profesionální údržbu strojĤ, která se snaží o odstranČní výpadkĤ
strojĤ a optimalizovat náklady na údržbu. V souþasnosti jsou v rámci tohoto pilíĜe zavedeny
první 3 kroky.
Vize: Mít výrobní systém bez výpadkĤ, aby bylo možné uspokojovat požadavky
zákazníkĤ vþas. Rozvíjet technický systém tak, aby byla uspokojena rostoucí tržní poptávka
pomocí výrobní flexibility.
PotĜeby: Optimalizovat náklady na údržbu. Vybudovat odborný tým údržby, který je
schopen zajistit maximální spolehlivost, použitelnost a udržovatelnost. Zvýšení spolehlivosti
a použitelnosti strojĤ.
Cíle: Zjistit a odstranit základní pĜíþiny výpadkĤ. Rozvinout a zlepšit databázový systém,
aby byl sbČr dat jednodušší. Zlepšit údržbové znalosti a dovednosti. Snížit náklady údržby.
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KPI: Poþet výpadkĤ, MTBF – þas mezi výpadky (Mean Time Between Failures),
MTTR – þas do opravy (Mean Time to Repair), OEE – Celková efektivita zaĜízení
(Overall Equipment Effectivness), náklady údržby
3.1.6

Šestý pilíĜ – Kontrola kvality

Kontrola a mČĜení kvality je jednou z nejvČtších priorit WCM. Tento pilíĜ má zavedeno
šest krokĤ a je postupováno ke kroku 7.
Vize: Udržet si tržní pozici v „mezimČstském“ segmentu. Posílit schopnost vyhovČt
novým požadavkĤm na zahraniþních trzích. Hýbat se standardy kvality výrobkĤ pro lepší
životní cyklus nákladĤ na výkonnost.
PotĜeby: Mít propracovaný zpĤsob, jak vyrábČt autobusy smČrem k nulovým vadám
za podmínek nulového odpadu a být schopni Ĝídit priority na základČ zákazníka.
Cíle: Neustále zlepšovat kvalitu produktĤ a procesĤ ve všech výrobních provozních
jednotkách. Chránit zákazníka prostĜednictvím Ĝízení všech rizik spojených s úpravami
produktĤ a zavádČním nových produktĤ. VytvoĜení skuteþného vztahu dodavatel – zákazník
uvnitĜ procesĤ.
KPI: audit z pohledu zákazníka, poþet závad u zákazníka po 3 mČsících provozu
(na 100 vozĤ), poþet závad u dealera pĜed pĜedáním zákazníkovi (na 100 vozĤ)
3.1.7

Sedmý pilíĜ – Logistika a zákaznický servis

Tento pilíĜ zajišĢuje vþasné dodání materiálu „Just in time“. V rámci logistiky
a zákaznického servisu jsou prozatím realizovány první 4 kroky a dále je rozpracován krok 5.
Vize: Synchronizovat interní a externí výrobní procesy s prodejem.
PotĜeby: Poskytnout klientĤm to, co potĜebují, v þase kdy to potĜebují pĜi co nejnižších
nákladech.
Cíle: Minimalizovat úroveĖ zásob. Zjednodušit logistické procesy a minimalizovat
celkové náklady. Zlepšit úroveĖ služeb zákazníkĤm.
KPI: % nedokonþených vozidel, % úrovnČ služeb, dny pracovního kapitálu, celkový
brutto sklad

64

3.1.8

Osmý pilíĜ – Vþasné Ĝízení zaĜízení a produktu

Osmý pilíĜ zabezpeþuje rychlé zavedení výrobku do výrobního procesu. Je složen ze dvou
þástí, a to z vþasného Ĝízení produktu a zaĜízení. Každá z tČchto oblastí má svou vizi, potĜeby,
cíle i kroky. V obou þástech pilíĜe je již implementováno prvních 6 krokĤ a je pokraþováno
7. krokem.
Vþasné Ĝízení zaĜízení
Vize: Spolupracující spoleþnost, která má k dispozici spolehlivé a jednoduché výrobní
postupy zajišĢující vysoký kvalitativní standard produktu. Vyhnout se zbyteþným zmČnám
a nákladĤm tím, že se zachytí všechny nezbytné body již ve správném stádiu.
PotĜeby: Zlepšit a zjednodušit výrobní procesy, kvalitu výrobkĤ a údržbu budoucí
instalace ve stanovených þasech.
Cíle: UvČdomit si krátkost období zahájení provozu. Urychlit proces plánování. Snížit
náklady na životní cyklus nových zaĜízení.
KPI: % plnČní plánu projektu, zmČna nákladĤ versus rozpoþet, rozdíl mezi aktuálním
þasem od zahájení a teoretickým þasem.
Vþasné Ĝízení produktu
Vize: Vysoké standardy produktĤ a procesĤ. Bezproblémová industrializace nových
produktĤ a z ní plynoucí zkrácená doba realizace vývoje produktu.
PotĜeby: Navázat spolupráci mezi výrobou a týmy produktového inženýrství. Vyvinout
standardy výrobkĤ, které eliminují výrobní a kvalitativní ztráty zpĤsobené nedostatky návrhu.
OvČĜit vyrobitelnost a zavést výrobní standardy v prĤbČhu vývoje návrhu.
Cíle: Minimalizovat poþet zmČn v pozdních fázích vývoje produktu. Minimalizovat
problémy kvality zpĤsobené návrhy výrobkĤ. Minimalizovat ztráty ve výrobČ zpĤsobené
návrhy výrobkĤ. Maximalizovat poþet pĜijatých standardizovaných Ĝešení.
KPI: poþet pĜedložených informací o vþasném Ĝízení výroby, zmČny po realizaci návrhu,
úspory nákladĤ
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3.1.9

Devátý pilíĜ – Rozvoj zamČstnancĤ

Rozvoj zamČstnancĤ je zamČĜen na Ĝízení a trvalý rozvoj znalostí a dovedností
zamČstnancĤ. V oblasti rozvoje zamČstnancĤ jsou prozatím aplikovány první 4 kroky.
Vize: Kvalifikovaní, motivovaní a stabilní zamČstnance, kteĜí se aktivnČ podílejí
na zlepšení podniku a prosperity.
PotĜeby: UjištČní, že všichni zamČstnanci v závodČ mají potĜebné kompetence. ZajištČní
chování pro požadovanou výkonnost a kvalitu výsledkĤ jejich práce.
Cíle: Použít vhodné nástroje k odhalování mezer mezi zamČstnaneckými kompetencemi
a nastavit školící systém tak, aby byly tyto mezery pokryty. Motivovat zamČstnance
k požadované úrovni výkonnosti a kvality. VytvoĜení pracovních podmínek, které zajistí
vysoké zapojení zamČstnancĤ.
KPI: % absencí, % vyškolení nových pracovníkĤ, poþet návrhĤ na zlepšení
Na tabulce þ. 2 je zobrazen vývoj klíþových ukazatelĤ rozvoje zamČstnancĤ. V roce 2014
bylo víceménČ dosaženo cílových hodnot kromČ snižování absence, s þímž souvisí také vyšší
poþet nehod, které jsou sledovány pilíĜem bezpeþnosti.
Tabulka 2: Vývoj klíþových ukazatelĤ rozvoje zamČstnancĤ

Zdroj: [31]

3.1.10

Desátý pilíĜ – Životní prostĜedí a energie

V rámci tohoto pilíĜe je Ĝízen proces ochrany životního prostĜedí prostĜednictvím sledování
nákladĤ souvisejících s touto oblastí. Je složen ze dvou složek, a to z životního prostĜedí
a energie. Tyto dvČ þásti se navzájem prolínají a bez pochyby jsou neoddČlitelné, ale pĜesto
jsou jednotlivé kroky implementace definovány zvlášĢ, stejnČ tak jako vize, potĜeby a cíle.
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PilíĜ životního prostĜedí a energie je stejnČ tak jako ostatní pilíĜe Ĝešen prostĜednictvím
sedmi krokĤ, ze kterých jsou v závodČ aplikovány 4 kroky a rozpracovány jsou kroky 5 a 6.
Životní prostĜedí
Vize: Všichni zamČstnanci dbající na ochranu životního prostĜedí pĜi každé jejich þinnosti.
Podporovat udržitelný rozvoj, kdy každá osoba je odpovČdná za snížení spotĜeby energie
a minimalizaci odpadĤ.
PotĜeby: Pracovat podle zákona a mezinárodních standardĤ (ISO 14001 a ISO 50001).
Dávat pozor na spotĜebu energie a produkci odpadĤ.
Cíle: Prevence globálního oteplování. Snížení emisí CO2. Zvýšení energetické výkonnosti.
Zdroje úspor – zachování ekosystémĤ. Snížení negativních vlivĤ na ovzduší, vodu a pĤdu.
KPI: % recyklovaného odpadu a % odpadu na skládku, celkové odpady a celkové
nebezpeþné odpady, spotĜeba vody, kvalita vypouštČných vod, emise tČkavých organických
slouþenin, vypouštČní látek niþících ozón, stlaþený vzduch, plyn pro technologické použití,
energetický a elektrický výkon, emise CO2
Energie
Vize: Zabezpeþení udržitelného rozvoje, harmonii výrobních potĜeb s respektováním
životního prostĜedí a snížení spotĜeby energie
PotĜeby: MČĜení spotĜeby energie pro analýzu dat a možné úspory. Vyhodnocení
úspČšnosti optimalizace þinností – v souladu se zákonem o životním prostĜedí. Permanentní
vzdČlávání v souladu s principy ISO50001 a WCM.
Cíle: Prevence proti zneþišĢování. Snižování spotĜeby energie a nepĜetržité zlepšování
znalostí energetických aspektĤ, které mohou mít významný dopad na podnik. Maximální
prevence proti zneþišĢování za všech podmínek a zabezpeþení minimálního energetického
rizika a rozvoje kultury a dovednost.
V tabulkách þ. 3 až 4 jsou zobrazeny všechny kroky, které je nutné v každém pilíĜi
provádČt, aby byl systém WCM úspČšnČ implementován.
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Tabulka 3: Jednotlivé kroky pilíĜĤ 1-5
KROKY
PILÍěE
PRVNÍ PILÍě
Bezpeþnost

1.
Analýza nehod na
základČ analýzy
pĜíþiny nehody.
Získávání dat
a informací.

DRUHÝ PILÍě
RozmístČní
nákladĤ

TěETÍ PILÍě
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Cílené
zlepšování
ýTVRTÝ
PILÍě
Samostatná
údržba
Organizace
pracovištČ

PÁTÝ PILÍě
Profesionální
údržba

Identifikace
celkových
výrobních nákladĤ
finanþním
oddČlením.
Stanovení cílĤ pro
snížení nákladĤ.
VýbČr modelového
pracovištČ, na
kterém bude
zlepšení provádČno.
Provedení
poþáteþního þištČní.

2.
Identifikování
protiopatĜení.
OdstranČní
zdrojĤ rizik.
Horizontální
zavedení
protiopatĜení.

3.
Nastavení výchozích
standardĤ pro
bezpeþnost.
SeĜazení problémĤ
dle jejich vážnosti a
potenciálních
dĤsledkĤ.

4.

ZdĤraznČní významu
bezpeþnosti.
PĜedstavit obecné
kontroly bezpeþnosti.

5.

6.

7.

Provedení samostatné
bezpeþnostní kontroly.

Samostatné
bezpeþnostní
standardy.

PlnČ
implementovaný
systém Ĝízení
bezpeþnosti
s dosažením
nulového poþtu
nehod a úrazĤ.

Identifikování metod pro
navrácení nákladĤ z
odpadĤ a ztrát.

Odhadnutí nákladĤ
pro zlepšení a výše
þástky, o kterou je
možné snížit náklady.

Vypracování plánu
zlepšení a realizace
jednotlivých
opatĜení. Následná
kontrola a pĜechod
na další úroveĖ.
Pokraþování a
horizontální
rozšíĜení.

KvantitativnČ
identifikovat
odpady a ztráty.

OddČlení pĜíþinných
ztrát a následných
ztrát.

Promítnutí
identifikovaných
odpadĤ a ztrát do
nákladĤ.

Vrstvení ztrát,
napĜ. podle
pracovišĢ.

VýbČr pĜedmČtu
zlepšení.

VýbČr projektového
týmu.

Implementace projektu.

Analýza úspor a
nákladĤ.

Identifikace
zdrojĤ
zneþištČní a
nepĜístupných
míst.

Stanovení norem
þištČní a kontrol.

Provedení generální
kontroly zaĜízení.

Provedení generální
kontroly procesu.

Systematizování
samostatné údržby.

Plná aplikace
samostatného
systému údržby a
jeho sebeĜízení.

Zavedení výchozích
norem.

Školení o
produktových
vlastnostech.

Just in Time a odstranČní
prostojĤ.
Optimální pĜidČlování
práce, získání optimální
výšky a smČru každé
souþástky v polici.

Standardizace.

Standard postupu
práce.

Zavedení údržbových
standardĤ.

ProtiopatĜení proti
poruchovým strojĤm
a prodloužení
životnosti stroje.

VytvoĜení periodického
údržbového systému.

VytvoĜení
preventivního
údržbového systému.

Zavedení Ĝízení
nákladĤ
údržbového
systému.

Poþáteþní þištČní.

Upravení
procesu.

Eliminace
nevyhnutelného
opotĜebení a
prevence proti
zrychlení
opotĜebení.

Analýza
opakovaného
zhoršení na
základČ analýzy
poruch.

Tabulka 4: Jednotlivé kroky pilíĜĤ 6-10
KROKY
PILÍěE
ŠESTÝ PILÍě
Kontrola
kvality
SEDMÝ PILÍě
Logistika a
zákaznický
servis
OSMÝ PILÍě
Vþasné Ĝízení
zaĜízení
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Vþasné Ĝízení
produktu

1.

DESÁTÝ PILÍě
Životní
prostĜedí
Energie

3.

Definování
aktuálních
podmínek.

První napravení
abnormálních
podmínek.

KoĜenová analýza
vleklých defektĤ.

ZefektivnČní
procesu ke
spokojenosti
zákazníka.

PĜeskupení
interní logistiky.

4.

5.

6.

7.

Eliminace hlavních
vleklých defektĤ.

Definice nulových závad.

Kontrola podmínek
pro dosažení nula
závad.

Zlepšení podmínek
pro dosažení
nulových závad.

PĜeskupení externí
logistiky.

VytvoĜení úrovní
produkce.

Zlepšení interní a externí
logistiky.

Integrování prodeje,
distribuce, produkce
a nákupu.

PĜijmutí pevné
sekvenþní þasové
plánovací metody.

Plánování.
Funkce zaĜízení.
Kontrola ziskovosti.
ýas dokonþení.

Koncept
základního
návrhu.
Stanovení cíle
návrhu.

Detail návrhu.
LadČní.
Návrh preventivní
údržby.
Návrh na bázi 5
podmínek pro
dosažení 0 defektĤ.

Výroba.
LadČní.
Schválení funkce a
pĜesnosti stroje.

Instalace.
LadČní na základČ
vstupních informací
preventivní údržby.

Zkušební produkce a
ladČní.

Další postupy.
Kvalita produktu.
Provozuschopnost.
Spolehlivost.
Bezpeþnost.

Všeobecné
plánování.
Definování
požadavkĤ nového
produktu.
Benchmarking.

Definování
pĜedmČtĤ
projektu.
Stanovení cílĤ.

Definování konceptu
projektu.
Stanovení cílĤ
kvality, þasových a
nákladových cílĤ.

Návrh procesu,
testování.
PĜedbČžné návrhy,
prototypy.
Analýza rizik.

Vybavení pro produkci.
Výkresy návrhĤ.
Následné vytvoĜení listu
rizik.

Vyrobení pĜedsérie.
Montáž pĜedsérie.
Audit produktu a
procesu.
PĜíprava nábČhu na
trh.

Sledování produktu.
Úplný nábČh.
RozšíĜení do
dalších závodĤ.
Monitorování
celého procesu.

Zavedení principĤ a
priorit.

ZĜízení
poþáteþního
sledovacího
systému pro
rozvoj
dovedností.

Vybudování denního
týmu údržby
projektĤ.

Zavedení školícího
systému pro rozvoj
dovedností a
identifikaci expertĤ.

Vybudování systému pro
vývoj a rozvíjení.

ZĜízení systému pro
specifické a volitelné
dovednosti.

NepĜetržité
hodnocení.

PĜijmutí
opatĜení proti
zdrojĤm
zneþištČní.

PĜipravení výchozích
norem.

Kontrola chemických
látek.
Úspora zdrojĤ.
Úspora energie.

Zavedení systému pro
životní prostĜedí.

Zavedení systému pro
snižování zátČže na
životní prostĜedí.
Snižování rizik pro
životní prostĜedí.

Používání plnČ
implementovaného
systému ochrany
životního prostĜedí.

Zkoumání.

MČĜení, vzdČlávání,
auditování.

Analýza problémĤ.

Zavedení protiopatĜení.

Standardizace.

RozšíĜení na další
pracovištČ a
závody.

DEVÁTÝ
PILÍě
Rozvoj
zamČstnancĤ

2.

Pochopení místních
zákonĤ a pĜedpisĤ
pro životní
prostĜedí a jejich
vývoj.
VýbČr modelových
pracovišĢ, které
budou zlepšovány.

3.2

Zhodnocení systému WCM v kontextu teoretických východisek

WCM je velmi propracovaný systém, který umožĖuje výkonnost podniku nejen neustále
monitorovat, ale také zvyšovat. Každý z deseti pilíĜĤ, na kterých celý systém stojí,
je zamČĜen na jednu dĤležitou oblast, jejíž výsledky mají vliv na celkovou výkonnost
podniku. Díky tomu je zajištČno, že je sledována výkonnost ve všech dĤležitých oblastech,
nikoli pouze v rámci jednoho pilíĜe.
V následující tabulce þ. 5 jsou autorkou bodovČ ohodnoceny jednotlivé charakteristiky
systému Ĝízení výkonnosti podniku Iveco CR dle toho, do jaké míry splĖují teoretická
východiska efektivního systému Ĝízení výkonnosti (viz kapitola 1.8). Bodové ohodnocení je
udČleno v rozmezí od 1 do 5 bodĤ, pĜiþemž 1 = naprosto splĖuje a 5 = naprosto nesplĖuje.
Tabulka 5: Míra naplnČní charakteristik efektivního systému Ĝízení výkonnosti
CHARAKTERISTIKY EFEKTIVNÍHO SYSTÉMU ěÍZENÍ VÝKONNOSTI

1

1. Návaznost na strategii a cíle

x

2

3

4

5

x

2. Rozpad strategických cílĤ na individuální cíle a mČĜítka.

x

3. Podnik sleduje vazby mezi jednotlivými cíli a mČĜítky.
4. Dynamicky se mČní podle toho, jak se mČní strategie.

x

5. Založen na organizaþních cílech, potĜebČ zákazníkĤ, a sleduje jak
finanþní, tak nefinanþní aspekty.

x
x

6. Strategická angažovanost shora dolĤ.
7. DlouhodobČ orientován stejnČ tak jako je možné jeho jednoduché
pochopení a realizování.

x

8. Sleduje klíþové ukazatele a provádí následná opatĜení

x

9. Finanþní a nefinanþní mČĜítka jsou v souladu se strategickým
rámcem.

x

10. MČĜítka jsou stále relevantní a odrážejí problémy dĤležité pro
podnik.

x

11. Navazuje na systém odmČĖování a poskytuje zamČstnancĤm
zpČtnou vazbu.

x
x

12. ProvádČní revize podnikatelské strategie.

Zdroj: vlastní zpracování

V následujícím textu je autorkou zdĤvodnČno ohodnocení jednotlivých charakteristik
systému Ĝízení výkonnosti podniku Iveco CR.
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1) Návaznost na strategii a cíle
V rámci každého pilíĜe je urþena vize, která vychází z podnikatelských zámČrĤ skupiny
Iveco Bus. SouþasnČ jsou nadefinovány strategické cíle, které je nezbytné splnit, aby bylo
dosaženo požadované výkonnosti podniku. Z tČchto informací je patrné, že systém Ĝízení
výkonnosti vychází ze strategie a definovaných cílĤ, proto bylo této charakteristice pĜidČleno
hodnocení 1.
2) Rozpad na individuální cíle a mČĜítka
Jak již vyplývá z výše uvedeného, strategické cíle podniku Iveco CR se rozpadají na cíle
jednotlivých pilíĜĤ. V rámci pilíĜe dochází k rozpadu hlavního cíle pilíĜe na individuální cíle
stĜedního managementu. Na úrovni liniového managementu však nejsou vždy individuální
cíle mistrĤ urþeny. ZamČstnanci tak plní svou práci, která vede ke splnČní cílĤ podniku,
nicménČ nemají pĜesnČ stanovené individuální cíle, které by mČli plnit.
K rozpadu strategických cílĤ na individuální cíle a mČĜítka tak dochází pouze na úrovni
stĜedního managementu, což z pohledu efektivního systému Ĝízení výkonnosti není
dostaþující. Z tohoto dĤvodu byl tento bod ohodnocen autorkou þíslem 3.
3) Vazby mezi cíli a mČĜítky
Podnik jako celek nesleduje vazby mezi jednotlivými ukazateli ani cíli. Specifické vazby
sledují nČkteĜí vedoucí pilíĜĤ z vlastní iniciativy, nejsou však pozorovány komplexnČ. Proto se
urþité nesrovnalosti mohou objevit až na základČ kompletního auditu, který je provádČn
každého pĤl roku. Z dĤvodu absence této vlastnosti systému Ĝízení výkonnosti,
avšak sledování vazeb alespoĖ nČkterými vedoucími pilíĜĤ je udČlena hodnota 4.
4) Reakce na zmČnu strategie
ZmČna strategie je v kompetenci pouze centrálního vedení skupiny Iveco. V pĜípadČ,
že skupina provede zmČny ve strategii, jsou v rámci Iveco CR pĜepracovány jednotlivé cíle
pilíĜĤ. Což vede souþasnČ k revizi mČĜítek a klíþových ukazatelĤ výkonnosti. Systém Ĝízení
výkonnosti se tedy mČní souþasnČ se zmČnou strategie. Podnik splĖuje tuto charakteristiku
a je ohodnocen þíslem 1.
5) Vyváženost ukazatelĤ
Iveco CR používá bČhem mČĜení a Ĝízení výkonnosti jak finanþní, tak nefinanþní
ukazatele. Mezi finanþní ukazatele lze zaĜadit napĜíklad pomČr úspor a nákladĤ nebo
% celkových úspor. Nefinanþními ukazateli jsou napĜíklad poþet návrhĤ na zlepšení
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þi % absencí. Tyto ukazatele jsou pomČrnČ vyvážené, proto je charakteristika ohodnocena
þíslem 1.
6) Angažovanost shora dolĤ
V podniku je provádČna angažovanost shora dolĤ, a to nejen na úroveĖ technickohospodáĜských pracovníkĤ, ale také dČlníkĤ. Každý zamČstnanec má kompetence k podávání
návrhĤ na zlepšení, na základČ kterých jsou aplikovány nové kaizeny. ZamČstnanci mohou
návrhy vkládat do systému pomocí databáze, ve které jsou návrhy vyhodnocovány vedoucím
zamČstnancem.
NicménČ v rámci podniku jsou strategie a vize komunikovány pouze v rámci top
a stĜedního managementu. Pro komunikaci strategie a vize jsou používány pouze podnikové
noviny KAROSÁě a prezentace v rámci top a stĜedního managementu. Do této komunikace
nejsou zapojeni mistĜi jednotlivých oddČlení. Jsou-li však k prezentaci pĜizváni, nastává
problém v tom, že prezentaci nerozumí, jelikož prezentace probíhají v anglickém jazyce. Díky
tČmto komunikaþním nedostatkĤm byla tomuto bodu pĜiĜazena hodnota 3. Z hlediska
efektivního systému Ĝízení výkonnosti je dĤležité, aby zamČstnanci, a to nejen top
a stĜedního managementu, byli ztotožnČni se strategií a cíli podniku.
7) Dlouhodobá orientace, jednoduché pochopení a realizace
Systém Ĝízení výkonnosti je sice dlouhodobČ orientován, ale jeho pochopení a realizace
nejsou jednoduché. Což dokazuje také fakt, že systém je zavádČn již od roku 2009
a stále není jeho implementace dokonþena. DĤvodem je skuteþnost, že nastavení tohoto
systému je shodné s nastavením v ostatních závodech Iveco, jejichž hlavní þinnosti je
napĜíklad výroba dodávkových automobilĤ. Dílþí kroky implementace nejsou dostateþnČ
pĜizpĤsobeny podmínkám výroby autobusĤ. NČkteré kroky dokonce není ani možné technicky
splnit, jelikož není zohlednČna délka autobusu. Celý systém je však nastaven centrálním
vedením, tudíž samotní vedoucí pilíĜĤ a ostatní manažeĜi nemají kompetence systém zmČnit.
Z tohoto dĤvodu je tato charakteristika ohodnocena þíslem 2.
8) Sledování klíþových ukazatelĤ a provádČní protiopatĜení
Pro dosažení dílþích cílĤ pilíĜĤ, má každý pilíĜ definovány klíþové ukazatele,
které jsou bČhem roku monitorovány. ProstĜednictvím tČchto ukazatelĤ jsou vþas
identifikovány problémy a následnČ zavádČna protiopatĜení k jejich odstranČní nebo alespoĖ
eliminování. Hodnocení tohoto bodu je 1, jelikož WCM zcela splĖuje tento komponent.
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9) MČĜítka v souladu se strategickými cíli
Ve výše uvedeném textu bylo již zmínČno, že systém Ĝízení výkonnosti podniku
dynamicky reaguje na zmČny strategie uþinČné skupinou Iveco. Souþástí této reakce je
revidování mČĜítek a klíþových ukazatelĤ. Díky revizi je zajištČno, že používaná mČĜítka
a klíþové ukazatele jsou v souladu se strategickými cíli. Systém Ĝízení výkonnosti splĖuje
tento požadavek a získává hodnocení 1.
10) Relevantní mČĜítka odrážející dĤležité problémy
Tento komponent získal hodnocení 1, jelikož v rámci podniku jsou využívány
jak zpoždČné, tak pĜedstižné indikátory. Jako zpoždČné indikátory používá podnik napĜíklad
poþet reklamací, poþet školení zamČstnancĤ, doba trvání procesu, spokojenost zákazníkĤ
prostĜednictvím auditu z pohledu zákazníka a další. Tyto ukazatele slouží podniku
pro monitorování minulé výkonnosti.
Pro Iveco CR je však dĤležité monitorovat také pĜedstižné indikátory, které informují
o stavu budoucí výkonnosti a signalizují tak dĤležité problémy. Mezi pĜedstižné ukazatele
podniku patĜí napĜíklad množství odpadu, produktivita zamČstnancĤ, pozáruþní servis a další
(viz kapitola 3.1).
11) Návaznost na systém odmČĖování a zpČtná vazba
V podniku Iveco CR je zpČtná vazba poskytována zamČstnancĤm prostĜednictvím
podnikových novin KAROSÁě, které vycházejí každý mČsíc. V tomto mČsíþníku jsou
zamČstnanci informováni o zmČnách v podniku, které bČhem uplynulého mČsíce probČhly,
také o naplnČných cílech a dalších dĤležitých událostech.
Prezentace, které se týkají výsledkĤ podniku a naplĖování cílĤ, jsou urþeny pouze top
a stĜednímu managementu, nikoli managementu liniovému. ZamČstnanci nezískávají pĜímou
zpČtnou vazbu, která se týká jejich vlastní práce, takže nemají pĜehled o tom, na kolik procent
splnili svou práci. Jediný zpĤsob, jak jsou zamČstnancĤm prezentovány výsledky jejich
oddČlení, jsou nástČnky, které se nacházejí na jednotlivých pracovištích. Tyto nástČnky
zachycují výsledky konkrétního oddČlení za urþité období.
Systém Ĝízení výkonnosti navazuje na systém odmČĖování pouze na úrovni top
a stĜedního managementu, jejichž variabilní složka mzdy navazuje na plnČní individuálních
cílĤ. V tomto ohledu má systém Ĝízení výkonnosti na úrovni liniového managementu
nedostatky, z þehož vyplývá hodnocení 4.
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12) Revize podnikatelské strategie
Podnik Iveco CR má stanovenou jasnou strategii, která je urþena skupinou Iveco, z þehož
vyplývá, že revize strategie nemĤže být provádČna pĜímo vedením podniku Iveco CR.
Vedoucí pracovníci mohou pouze podávat návrhy pro zmČnu nČkterých bodĤ s ohledem
na skuteþný stav v podniku, ale koneþné rozhodnutí závisí na centrálním vedení. Iveco CR
se mĤže do jisté míry podílet na podnikatelských zámČrech, které jsou definovány
každoroþnČ. Tyto zámČry sice vychází z požadavkĤ skupiny Iveco Bus, ale jistou mČrou
do jejich struktury mĤže vedení Iveco CR zasahovat. Revize strategie nemĤže být provádČna
pĜímo podnikem Iveco CR, tudíž tuto charakteristiku samotný podnik spíše nesplĖuje.
Ale jelikož je revize strategie provádČna centrálním vedením podniku, bylo tomuto
komponentu pĜidČleno hodnocení 2.
Systém Ĝízení výkonnosti v podniku Iveco CR nelze však považovat za flexibilní, jelikož
jeho omezení je dáno nadnárodní strukturou a vlastníkem podniku. Zejména pak stanovení
cílových hodnot je v kompetenci centrálního vedení. Není tedy možné, aby bylo nastavení
systému Ĝízení výkonnosti mČnČno na základČ podnČtĤ vedoucích pilíĜĤ. Podnik se musí
soustĜedit pĜedevším na aspekty systému Ĝízení výkonnosti, které je schopen zmČnit.
Z komparace systému WCM s teoretickými východisky vyplývá, že pro podnik Iveco CR
byl vytvoĜen velmi efektivní systém Ĝízení výkonnosti, který však není jednoduché
implementovat. Informovanost a komunikace se zamČstnanci na nižších pozicích není
efektivní a mĤže být pĜíþinou mnoha problémĤ. ZamČstnanci nejsou dostateþnČ ztotožnČni
se strategií a cíli podniku. Systém Ĝízení výkonnosti dostateþnČ nenavazuje na systém
odmČĖování a zamČstnancĤm není poskytována zpČtná vazba. SouþasnČ nedochází k rozpadu
na individuální cíle a mČĜítka na úrovni liniového managementu.
Na základČ výše uvedených výsledkĤ byla vymezena hlavní témata, která budou sloužit
jako podklad pro kvalitativní šetĜení v podniku:
•

Rozpad strategických cílĤ na individuální cíle a mČĜítka

•

Sledování vazeb mezi cíli a mČĜítky

•

Strategická angažovanost shora dolĤ

•

Návaznost na systém odmČĖování a poskytování zpČtné vazby zamČstnancĤm

74

3.3

Kvalitativní šetĜení

Na základČ identifikování slabých míst systému Ĝízení výkonnosti bylo autorkou
provedeno kvalitativní šetĜení formou polostrukturovaných rozhovorĤ. Tato technika byla
zvolena z dĤvodu osobního kontaktu s respondenty a pĜedevším flexibility celého rozhovoru.
Polostrukturovaný rozhovor pĜedstavuje þásteþnČ Ĝízený rozhovor, bČhem kterého vychází
tazatel ze seznamu pĜedem pĜipravených otázek. PoĜadí tČchto otázek, stejnČ tak jako nČkteré
formulace mohou být bČhem rozhovoru upraveny podle znalostí respondenta dané oblasti.
V pĜípadČ, že tazatel považuje nČkteré otázky za nevhodné, mohou být vynechány a naopak
lze položit otázky nové.
Pro použití metody polostrukturovaného rozhovoru je nezbytné dodržet jednotlivé kroky.
Tyto kroky zahrnují vytvoĜení návodu k rozhovoru, vedení rozhovoru, zaznamenání dat
a jejich vyhodnocení. PĜed uskuteþnČním samotného rozhovoru je tedy nezbytné vytvoĜit
návod k rozhovoru. V první ĜadČ je dĤležité stanovit cíl studie a hlavní témata. Pro každé
téma se následnČ vytvoĜí otázky, které musí být zodpovČzeny. [29]
V rámci polostrukturovaného rozhovoru jsou rozlišovány þtyĜi typy otázek, které jsou
bČhem rozhovoru pokládány [29]:
o Základní otázky – UmožĖují získat klíþové informace týkající se výzkumné
oblasti. Vztahují se k hlavním tématĤm rozhovoru.
o Dodateþné otázky – Používají se pro ovČĜení, že respondent porozumČl základní
otázce.
o Jednorázové

otázky

–

Slouží

pro

vytvoĜení

vztahu

mezi

tazatelem

a respondentem. Pro výzkum nejsou tyto otázky rozhodující, avšak pro úspČšný
prĤbČh rozhovoru jsou nepostradatelné.
o Zkoumavé otázky – Jsou pokládány za úþelem získání více informací k položené
otázce.
Vedení rozhovoru by mČlo zaþínat úvodem, bČhem kterého se tazatel pĜedstaví, vysvČtlí cíl
šetĜení a zodpoví pĜípadné otázky respondenta. Další fázi pĜedstavuje rozehĜátí obvykle
obsahující neutrální otázky pro navázání vztahu s respondentem. NáslednČ tazatel uþiní hlavní
rozhovor,

bČhem

kterého

pokládá

otázky

pĜipravené

v návodu

rozhovoru.

Poté nastává fáze tzv. zchladnutí, kdy mĤže být rozhovor veden již v neformální rovinČ
v návaznosti na uzavĜení rozhovoru, rozlouþení a podČkování. Po dokonþení rozhovorĤ jsou
získané informace analyzovány a následnČ vyhodnoceny. [29]
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Cílem polostrukturovaných rozhovorĤ uskuteþnČných v podniku Iveco CR je nalézt
možnosti potenciálního zlepšení stávajícího systému Ĝízení výkonnosti v návaznosti
na identifikovaná slabá místa tohoto systému.
Autorka spatĜuje velký pĜínos þásteþnČ Ĝízených rozhovorĤ pĜedevším v možnosti vysvČtlit
respondentĤm smysl jednotlivých otázek þi je pozmČnit a doplnit.
Pro úþel kvalitativního šetĜení byl urþen základní soubor, který zahrnoval deset vedoucích
pilíĜĤ WCM. Koneþný vzorek respondentĤ se shoduje se základním souborem. VýbČr
respondentĤ nebyl náhodný.
Základní otázky rozhovoru vycházejí z hlavních témat, která byla vymezena v kapitole
3.2. Struktura základních otázek pro rozhovor je obsahem pĜílohy B.
Následující text seznamuje se znČním jednotlivých otázek a závČry, které byly na základČ
rozhovorĤ uþinČny.
1. Komunikace vize a strategie
OhlednČ této otázky mČli respondenti jasno. Vize a strategie dle jejich názoru není
dostateþnČ komunikována. Ke komunikaci vize a strategie dochází pouze na úrovni top
a stĜedního managementu. Vedoucí pilíĜĤ zároveĖ zmiĖují, že jednotlivé cíle a vize v rámci
každého pilíĜe mohou být pro zamČstnance matoucí.
Dle tvrzení respondentĤ by mČly být jednotlivé vize a cíle pilíĜĤ sjednoceny
a transformovány do podoby, která je akceptovatelná pro všechny zamČstnance podniku.
V této podobČ by mČla být vize a strategie prezentována mistrĤm jednotlivých oddČlení, kteĜí
by mČli sdílet vizi a strategii v rámci meetingĤ až k nejnižším pozicím v podniku.
2. Sledování vazeb mezi cíli a mČĜítky
Respondenti se shodují, že sledování vazeb by bylo jednoznaþnČ pĜínosné. NicménČ tento
komponent nepovažují za nejdĤležitČjší, jelikož dle jejich názoru vČtšina dĤležitých vazeb
vyplývá logicky sama ze souvislostí jednotlivých mČĜítek. V souþasnosti existuje mezi pilíĜi
jediné propojení, a to mezi všemi pilíĜi s pilíĜem rozmístČní nákladĤ, který monitoruje ztráty.
Pro znázornČní vazeb mezi cíli a mČĜítky by respondenti volili použití strategické mapy.
Díky zobrazení vazeb by bylo možné zamezit vzniku protichĤdných rozhodnutí mezi pilíĜi.
Avšak pro vytvoĜení srozumitelné strategické mapy by bylo nezbytné nČkteré pilíĜe slouþit,
což je v kompetenci pouze centrálního vedení podniku. Proto respondenti neshledávají tento
zpĤsob zlepšení reálným.
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3. Rozpad strategických cílĤ na individuální cíle na úroveĖ liniového managementu
Respondenti považují rozpad na individuální cíle za možnost, jak lze v souþasnosti zvýšit
výkonnost podniku. Shodují se na tom, že každý zamČstnanec by mČl mít svĤj cíl.
Již v souþasné dobČ si podnik uvČdomuje, že definování individuálních cílĤ na úrovni
liniového managementu pĜedstavuje zpĤsob, jak lze zvýšit výkonnost podniku. BČhem
rozhovorĤ bylo zjištČno, že od dubna tohoto roku je v rámci pilíĜe logistiky novČ zaveden
individuální cíl pro mistry, a to poþet rozpracovaných vozĤ, tzv. fleet. S mírou plnČní
stanoveného cíle je propojena výše variabilní složky mzdy.
Respondenti se shodují na tom, že individuální cíle na úrovni liniového managementu by
mČly být zavedeny nejen v této oblasti, ale v rámci všech pilíĜĤ.
4. OdmČĖování na úrovni liniového managementu
OdpovČdi na toto téma v zásadČ souvisejí s výše uvedeným. Dle respondentĤ je
odmČĖování na úrovni liniového managementu stejnČ dĤležité jako urþení individuálních cílĤ.
A to pĜedevším z hlediska zvýšení motivace zamČstnancĤ.
Dle respondentĤ by mČlo odmČĖování na úrovni liniového managementu navazovat
na plnČní individuálních cílĤ napĜíþ všemi pilíĜi.
5. Motivovanost zamČstnancĤ
Polovina respondentĤ považuje motivovanost zamČstnancĤ z hlediska odmČn a dalších
výhod za dostateþnou a dle jejich názoru ji není nutné zlepšovat.
Zbývající respondenti spatĜují hlavní problém motivovanosti zamČstnancĤ ve špatné
implementaci celého systému WCM. Což dle jejich názoru vyvolalo odpor zamČstnancĤ vĤþi
dalším

zmČnám.

ZamČstnancĤm

nebyl

od

poþátku

správnČ

vysvČtlen

smysl

a pĜínos systému WCM.
Pro odstranČní tČchto bariér, vidí respondenti Ĝešení zejména v komunikaci mezi mistry
a jejich podĜízenými. Z tohoto dĤvodu by mČl být kladen dĤraz na školení mistrĤ, kteĜí musí
být schopni správnČ vést, pĜedávat dĤležité informace a také vysvČtlovat pĜínosy zavádČných
zmČn. Jeden z respondentĤ uvedl, že je nezbytné, aby se z mistrĤ stali vĤdci, jelikož
pĜedstavují klíþový þlánkem mezi dČlníky a manažery.
NČkteĜí respondenti vidí zlepšení motivovanosti zamČstnancĤ ve vytvoĜení komplexního
informaþního systému. Každý zamČstnanec až na úroveĖ liniového managementu by mČl
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v rámci tohoto systému vytvoĜen osobní graf, prostĜednictvím kterého by zamČstnanci získali
hlavní zpČtnou vazbu.
6. Flexibilnost souþasného systému Ĝízení výkonnosti
Všichni respondenti uvádČjí, že nejvČtším problémem flexibilnosti souþasného systému
Ĝízení výkonnosti je omezení ze strany centrálního vedení podniku, které je nastaveno již
od poþátku implementace systému WCM. PĜesto, že zamČstnanci vyvíjejí snahu podávat
návrhy na zmČny v systému, koneþné rozhodnutí je na centrálním vedení. To však nemá
pĜehled o aktuálních podmínkách podniku.
Jedinou možnost ve zvýšení flexibility stávajícího systému vidí respondenti v tom,
že centrální vedení by jim mČlo poskytnout vČtší pravomoc pro zasahování do nastaveného
systému.
7. Nejslabší stránka systému Ĝízení výkonnosti v podniku Iveco CR
Za nejslabší stránku systému Ĝízení výkonnosti považuje vČtšina respondentĤ samotnou
implementaci systému WCM. NeboĢ systém byl v podniku zaveden bez ohledu na specifické
podmínky a vČtší pĜípravy zamČstnancĤ na zmČny. Díky tomuto špatnému postupu je mnoho
zamČstnancĤ demotivováno, jelikož jim nebyl vysvČtlen smysl tohoto systému. ZamČstnanci
tak nechápou výhody, které plynou ze zavedení celého systému WCM. Jako další slabou
stránku uvádČjí, že systém WCM byl zaveden pĜíliš rychle a násilnČ.
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4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ, NÁVRHY A DOPORUýENÍ
První þást této kapitoly shrnuje výsledky získané na základČ analýzy souþasného systému
Ĝízení výkonnosti podniku Iveco CR a identifikuje jeho slabé stránky. Druhá þást je vČnována
návrhĤm a doporuþením, která by mČla vést ke zlepšení souþasného systému.

4.1

Vyhodnocení výsledkĤ analýzy

ZjištČní vycházející z provedené analýzy souþasného systému Ĝízení výkonnosti podniku
Iveco CR byly porovnány s komponenty efektivního systému Ĝízení výkonnosti podniku
definovanými na základČ odborné literatury. Systém WCM obsahuje celou Ĝadu komponentĤ,
avšak níže uvedené komponenty byly na základČ komparace s teoretickými východisky
zhodnoceny jako nedostateþné:
•

Rozpad strategických cílĤ na individuální cíle a mČĜítka

•

Sledování vazeb mezi cíli a mČĜítky

•

Strategická angažovanost shora dolĤ

•

Návaznost na systém odmČĖování a poskytování zpČtné vazby zamČstnancĤm

Proto se tyto komponenty staly hlavním tématem dalšího šetĜení v podniku. V podniku
Iveco CR bylo uskuteþnČno kvalitativní šetĜení formou polostrukturovaných rozhovorĤ.
ZávČrem tČchto rozhovorĤ je konstatování, že respondenti považují za nejslabší stránku Ĝízení
výkonnosti podniku pĜedevším implementaci celého systému a s tím související odpor
zamČstnancĤ k dalším zmČnám. Za další nedostatek považují respondenti nedostateþnou
komunikaci mezi mistry a dČlníky, která je dĤvodem þastých problémĤ a nedorozumČní.
Respondenti se zároveĖ shodují na tom, že by bylo pro zvyšování výkonnosti pĜínosné
stanovení individuálních cílĤ na úrovni liniového managementu.
Na základČ tČchto výsledkĤ lze konstatovat, že systém WCM je složen z mnoha
komponentĤ, díky kterým je podnik schopen vþas reagovat na požadavky zákazníkĤ,
odhalovat defekty, zavádČt protiopatĜení a celkovČ monitorovat svou výkonnost. Díky þemuž
Iveco CR posiluje svou pozici na trhu a je jedniþkou ve svém oboru. NicménČ bylo
identifikováno nČkolik nedostatkĤ týkajících se implementace systému v podniku.
PĜestože je hlavní myšlenkou systému WCM neustálé zlepšování, není v jeho rámci
dostateþnČ podpoĜen proces Ĝízení zmČn. Ze strany podniku je podcenČno informování
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zamČstnancĤ o zmČnách a pĜedevším vysvČtlení pĜínosu zmČn. Z tohoto dĤvodu mají
zamČstnanci již vytvoĜen negativní postoj vĤþi jakékoli další zmČnČ.

4.2

Návrhy a doporuþení

Na základČ výše uvedených výsledkĤ jsou autorkou navržena následující doporuþení
pro zlepšení souþasného systému Ĝízení výkonnosti podniku Iveco CR.
I.

VytvoĜení podmínek pro zavádČní zmČn

PĜestože hlavní myšlenkou systému WCM je neustálé zlepšování, které je charakteristické
þastým zavádČním zmČn, není v rámci podniku dostateþnČ podpoĜen proces Ĝízení zmČn již
od samotného zaþátku implementace systému WCM.
Proto autorka jako první doporuþení navrhuje, aby veškeré zmČny v podniku byly
zavádČny prostĜednictvím následujících osmi krokĤ, které definuje John P. Kotter ve svém
modelu [11]:
1. Vyvolání vČdomí naléhavosti provedení zmČny – Prezentace potĜeb iniciátora zmČny
s cílem dosáhnout urþité zmČny. Identifikace kritických míst, potenciální krize nebo
zásadní pĜíležitosti a diskuze o nich.
2. Sestavení koalice prosazující zmČnu – Sestavení skupiny, která je schopná prosadit
a realizovat zmČnu.
3. VytvoĜení vize a strategie – Pro obhajobu a prosazení zmČny, pro tvorbu
harmonogramu zmČny.
4. Komunikování vize a strategie – Pro vysvČtlení cíle zmČny a zpĤsob jejího dosažení.
Využití všech dostupných nástrojĤ k neustálé komunikaci nové vize a strategií
pro dosažení zmČny.
5. Delegování pravomoci zamČstnancĤm a realizace zmČny – Implementace zmČny,
bČhem které dochází k tzv. krátkodobým vítČzstvím.
6. Tvorba krátkodobých vítČzství – OceĖování a odmČĖování lidí, kteĜí se podílejí
na vytváĜení krátkodobých vítČzství.
7. Využití krátkodobých vítČzství a podpora dalších zmČn – Krátkodobá vítČzství jsou
využívána pro další podporu dílþích zmČn a dokonþení realizace zmČny.
8. Zakotvení zmČny do podnikové kultury
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BČhem zavádČní zmČn je dĤležité monitorovat také tzv. mČkké faktory, jimiž jsou
komunikace s lidmi, firemní kultura a vzájemné vztahy.
Na obrázku þ. 23 je znázornČn kolobČh jednotlivých krokĤ.

Obrázek 23: KotterĤv model zmČny
Zdroj: [11]

II.

PĜeklad interních dokumentĤ do þeského jazyka

PĜestože je Iveco CR nadnárodní spoleþností, mČla by být vČtšina interních materiálĤ
k dispozici jak v þeském, tak anglickém jazyce. Z dĤvodu provádČní auditĤ zahraniþním
auditorem, je vČtšina prezentací pouze v anglickém jazyce. NicménČ z dĤvodu zefektivnČní
komunikace mezi stĜedním a liniovým managementem, navrhuje autorka pĜeložení stČžejních
dokumentĤ, které charakterizují systém WCM.
III.

Trénink a školení pro linový management

TĜetím návrhem autorky je zvýšení kvalifikace liniového managementu v oblasti Ĝízení
výkonnosti. Podnik by se mČl zamČĜit na trénink a školení liniového managementu. Jako
souþást školení navrhuje autorka vytvoĜení manažerské hry zamČĜené na úroveĖ liniového
managementu. Tento návrh vyplývá ze zjištČní, že nejvíce problémĤ vzniká bČhem špatné
komunikace mezi mistry a dČlníky.
ProstĜednictvím manažerské hry by bylo možné zdokonalit mistry nejen v komunikaci,
ale také ve vedení svých pĜímých podĜízených. Na vzniku manažerské hry by se mČl podílet
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pĜedevším stĜední management, který má nejen zkušenosti z chodu podniku, ale také odborné
znalosti.
Základem celé hry je modelová situace, která je bČhem hry Ĝešena. DĤležité je, aby byla
hra vytvoĜena pĜímo na podmínky a konkrétní situace v podniku. Cílem této hry je poskytnout
vedoucím zamČstnancĤm možnost vyzkoušet si rĤzné problémové situace, které byly
v podniku Ĝešeny již v minulosti, nebo se jedná o naprosto nové situace, které by mohly
v podniku nastat. [29]
ProstĜednictvím tČchto her lze docílit toho, že si zamČstnanci uvČdomí dĤsledky svého
jednání a vzájemnou provázanost jednotlivých rozhodnutí.
IV.

Stanovení individuálních cílĤ na úrovni liniového managementu s návazností
na systém odmČĖování

Jako þtvrté doporuþení navrhuje autorka zavedení individuálních cílĤ liniového
managementu s návazností na odmČĖování v rámci celého podniku. S tímto návrhem také
souvisí, aby podnik zvážil vytvoĜení komplexního informaþního systému. V rámci tohoto
systému by byla shromažćována všechna data informující o plnČní cílĤ zamČstnancĤ, jejichž
výstupem by byly osobní grafy zamČstnancĤ. ZároveĖ by tento systém mohl sloužit jako
zpČtná vazba, která je v souþasnosti poskytována zamČstnancĤm pouze prostĜednictvím
nástČnek s výsledky za celá oddČlení.
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ZÁVċR
Tato diplomová práce je vČnována problematice systému Ĝízení výkonnosti Iveco Czech
Republic, a. s. Aktuálnost a dĤležitost zkoumané problematiky byla vyjádĜena již v úvodu této
práce. Hlavním cílem je identifikovat hlavní komponenty efektivního systému Ĝízení
výkonnosti pomocí teoretické rešerše, provést analýzu systému Ĝízení výkonnosti podniku
Iveco Czech Republic, a. s. a její výsledky porovnat s teoretickými východisky. V pĜípadČ
odhalení slabých stránek systému Ĝízení výkonnosti zpracovat návrhy a doporuþení pro možná
zlepšení této oblasti v podniku.
Struktura práce je rozvržena na dvČ základní þásti. V první þásti práce jsou objasnČny
teoretické pojmy vztahující se k problematice Ĝízení a mČĜení výkonnosti. ZároveĖ jsou
pomocí teoretické rešerše identifikovány hlavní komponenty efektivního systému Ĝízení
výkonnosti, které byly podkladem pro zpracování druhé þásti diplomové práce.
V úvodu druhé þásti je charakterizován podnik Iveco Czech Republic, a. s. NáslednČ
je provedena analýza souþasného systému Ĝízení výkonnosti podniku. V rámci této analýzy je
prostĜednictvím interních dokumentĤ podniku charakterizován systém Ĝízení výkonnosti,
jehož hlavní komponenty jsou porovnány s teoretickými východisky.
Na základČ definování slabých míst systému Ĝízení výkonnosti, bylo v podniku
uskuteþnČno kvalitativní šetĜení pomocí polostrukturovaných rozhovorĤ. Cílem tČchto
rozhovorĤ bylo nalézt možnosti zlepšení stávajícího systému Ĝízení výkonnosti v návaznosti
na identifikovaná slabá místa systému. ZávČreþná kapitola obsahuje zhodnocení výsledkĤ
analýzy, na základČ kterých jsou autorkou vytvoĜeny návrhy a doporuþení pro zlepšení
stávajícího systému.
Systém WCM je v podniku zavádČn již od roku 2009. Z analýzy interních materiálĤ bylo
zjištČno, že se jedná o systém, který podniku zajišĢuje nejen efektivní monitorování
výkonnosti, ale zároveĖ umožĖuje výkonnost podniku trvale zvyšovat. Díky tomu je podnik
schopen kontinuálnČ zvyšovat svĤj náskok oproti konkurenci.
V rámci systému WCM jsou sledovány jak indikátory minulé, tak budoucí výkonnosti,
což podniku umožĖuje vþas rozpoznat problémy a zavádČt pĜíslušná protiopatĜení. Z celkové
analýzy vyplývá, že samotné nastavení systému Ĝízení výkonnosti je z hlediska souþasné doby
a rychle se mČnících podmínek na trhu velmi efektivní.
NicménČ za hlavní nedostatek tohoto systému byla oznaþena samotná implementace.
Z provedených rozhovorĤ s garanty pilíĜĤ vyplývá, že tento systém nebyl do podniku
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zavádČn prostĜednictvím pomalých a postupných zmČn, avšak rychle a urþitým zpĤsobem
také násilnČ.
Jako doporuþení je autorkou navrženo uplatnČní Kotterova modelu zmČny pro zavádČní
zmČn v podniku. Dále autorka navrhuje pĜeložení interních dokumentĤ do þeského jazyka,
a to z dĤvodu zlepšení informovanosti liniového managementu. TĜetí doporuþení uvádí, aby
se podnik zamČĜil na školení liniového managementu v oblasti Ĝízení výkonnosti. V rámci
tČchto školení autorka navrhuje podniku zvážit vytvoĜení manažerské hry pro liniový
management. Jejím cílem by bylo pĜedevším zlepšení komunikaþních a Ĝídících schopností
mistrĤ. Posledním návrhem je stanovení individuálních cílĤ na úrovni liniového
managementu s návazností na systém odmČĖování. S þímž souvisí také doporuþení zavést
komplexní informaþní systém, který by poskytoval zamČstnancĤm výstupy v podobČ
osobních grafĤ.
Na závČr je nezbytné uvést, že všechny uvedené návrhy slouží pouze jako doporuþení
a jejich potenciální realizace je ponechána na posouzení manažerĤ spoleþnosti. Na základČ
provedené analýzy, získaných výsledkĤ a formulace návrhĤ ke zlepšení lze konstatovat, že
stanovený cíl práce byl naplnČn.
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PĜíloha A - Organizaþní struktura Iveco Czech Republic, a. s.

PĜíloha B - Otázky pro polostrukturovaný rozhovor
1. Je v rámci Vašeho pilíĜe dostateþnČ komunikována vize a strategie podniku?
2. Jakou formu komunikace vize a strategie byste zvolil/a?
3. Bylo by pro Vás zavedení sledování vazeb mezi jednotlivými cíli a mČĜítky pĜínosné?
4. PĜispČl by rozpad strategických cílĤ až na úroveĖ individuálních cílĤ liniového
managementu ke zvýšení výkonnosti podniku?
5. Jak by mČlo dle Vašeho názoru probíhat odmČĖování na úrovni liniového
managementu?
6. Co byste zavedl/a pro zlepšení motivovanosti zamČstnancĤ?
7. Jak byste zvýšil/a flexibilnost souþasného systému Ĝízení výkonnosti?
8. V þem spatĜujete nejslabší stránku systému Ĝízení výkonnosti ve Vašem podniku?

