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Ráda bych se s Vámi podívala na problematiku odběratelsko-
dodavatelských vztahů uvnitř firmy. 

Hierarchická struktura vs. toky práce (workflow)

Když se podíváme na standardní hierarchickou strukturu společnosti, 
zjistíme, že příliš nehledí na toky práce jdoucí firmou.  V rámci 
hierarchické struktury mají totiž pracovníci pocit, že jejich odběratelem je 
jejich manažer, nadřízený, a jemu tedy mají odevzdávat svou práci. 

Pojďme se však podívat na to, jak skutečně „teče“ práce firmou. Vezměme 
si na to příklad jedné z předních českých společností, která vyrábí Fridex. 
Abychom si mohli koupit Fridex v obchodě, musí ho tam někdo dovést. 
Aby ho tam mohl někdo dovést, musí ho někdo jiný nejdříve uskladnit a 
následně vyexpedovat. Aby ho mohl tento uskladnit, musí ho výroba 
vyrobit … atd. …. Kde máme teď našeho milého manažera? Fridex v celém 
tomto procesu vůbec neměl v ruce. Kdo ví nejlíp, jaký líh je do Fridexu 
nejlepší? Manažer? – ten si asi nevezme montérky a nepůjde do výroby … 

Tento příklad ukazuje, že toky práce jdou napříč hierarchickou strukturou 
a řízení v této struktuře na tyto toky práce vůbec nehledí. 

Odběratelsko-dodavatelské vztahy a systemické teorie

Vše předchozí se opírá o některé ze systemických teorií. 

Jednou z nich je teorie autopoiesy, která říká, že živé (sociální) systémy 
jsou sebe sama utvářející. Tato teorie vysvětluje, jak je možné, že 
hierarchické struktury mohou fungovat. Firemní systém se totiž přizpůsobil 
tlaku hierarchického uspořádání a našel si sám principy, podle kterých 
může zůstat tak zdravý, jak to vidíme u mnoha společností. 

Další teorie, že živé systémy jsou zvenku operacionálně uzavřené, 
ukazuje, že způsob řízení firem by se měl přizpůsobit přirozenému 
uspořádání uvnitř firmy.  Tato teorie totiž říká, že o přijmutí jakýchkoliv 
instrukcí apod. rozhoduje vnitřní uspořádání systému.

Jak na to? Moderní teorie systémů říká, že živé systémy jsou určeny nejen 
jednotlivými prvky tohoto systému, ale i trvale se měnící strukturou 
vztahů. Struktura (organizace) sociálního systému je však neměnná. 
Systém drží pospolu díky společnému tématu tohoto systému. Společné 
téma však může způsobit i to, že se systém stane problémovým - takto to 
může být například i ve struktuře manažer-podřízený. Jak se dá tzv. 



„vyléčit“ problémový systém? Jedinou možností je najít pro něj nové 
společné téma, tedy změnit tvar tohoto „psaníčka“ - viz obrázek. K tomu 
může dojít např. i tak, že změníme celou organizační strukturu, která 
bude hledět na přirozené toky práce firmou. Takovouto strukturou je 
procesní uspořádání, které důsledně využívá popisu reálných 
odběratelsko-dodavatelských vztahů, které už ve firmě reálně jsou a 
vytváří pro ně kontexty, ve kterých se tyto vztahy mohou optimalizovat, a 
to co se týče výkonu a kvality.
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Hierarchická struktura vs. toky práce
→ Co jsou to odběratelsko-dodavatelské vztahy (viz slidy z přednášky)

Systemické teorie a odběratelsko-dodvatelské vztahy

Teorie  autopoiezy =  sociální  systémy  jsou  sebe  sama  utvářející  -  vysvětluje,  proč  to  může 
v hierarchické struktuře fungovat - sociální systém se sám přizpůsobil tlaku hierarchické struktury a 
našel si principy, díky kterým může být tento systém zdravý

Luhmanovo  pojetí  teorie  sociálních  systémů -  sociální  systémy  jsou  z vnějšku  operacionálně 
uzavřené - způsob řízení by se měl přizpůsobit přirozenému vnitřnímu uspořádání systému (ne ve 
smyslu organizační struktura, ale společná témata - stav, do kterého se firma za celou dobu svého 
působení vyvinula - ovlivnitelné přes komunikaci)

A B - živé (sociální) systémy jsou určeny nejen jednotlivými 
prvky tohoto systému, ale i trvale se měnící strukturou 

vztahů; struktura (organizace) systému je však neměnná (je 
definována organizací vztahů)

- systém drží pospolu díky společnému tématu (smyslu)
- pokud je systém problémový, společným tématem je C

D problém sám
- příklad - obchodní tým nefunguje, najdeme super obchodníka, aby to rozhýbal, ale on se po čase 
také vypne apod.
Co s tím? Jedinou možností je změnit strukturu systému, tedy tvar psaníčka - najít nová společná 
témata (= aby se stejní lidé začali bavit s jinými lidmi o nových věcech)
Můžeme to dokázat např. i tím, že změníme celou organizační strukturu, která bude respektovat 
přirozené uspořádání, tedy toky práce firmou. Takovouto strukturou je např. procesní uspořádání, 
které  důsledně  využívá  popisu  reálných  odběratelsko-dodavatelských  vztahů,  které  už  ve  firmě 
reálně jsou a vytváří pro ně kontexty, ve kterých se tyto vztahy mohou optimalizovat, a to co se 
týče výkonu a kvality.

Teorie disipativních struktur (Prigogine) - Prigogine o tom popularizačně píše i ve své knížce „Řád 
chaosu“

chaos - systém (firma) se sám utvářel podle 
odběratelsko-dodavatelský vztahů, ale
díky hierarchické struktuře se stal rigidní

vnitřní vnitřní - pokud je firma ve fázi, kdy se její  
eroze sebeuspořádání struktura stala rigidní, je třeba urychlit

fázi eroze - opustit starý a vytvořit nový 
systém
- díky přirozenosti (tedy reálným tokům 

rigidní práce) není nutné nový systém vytvářet,
struktura, organizace ale  stačí  pojmenovat,  jak  ta  skutečná  a 

funkční struktura vypadá → audit



Audit odběratelsko-dodavatelských vztahů
Jak  probíhá?  Manažer  (nebo  případně  expert)  si  s každým  sedne  (v  případě  procesního  řízení 
s každým  vlastníkem  podprocesu  =  střední  management)  a  mapuje  s ním  jeho  odběratelské  a 
dodavatelské vztahy

Milan František Jiřina

 →  → 
- ten, kdo vede audit, pokládá otázky, které směřují k hodnocení dodavatelů přes vzájemný vztah - 
tedy, jak moc je tento vztah kvalitní
-  otázky se pokládají  tak,  aby zároveň ukázaly,  jak  probíhá a  jak  je  kvalitní  komunikace mezi 
jednotlivými odběrateli a dodavateli
- hodnotí se nejen kvalita, ale i kvantita vztahu, tedy do jaké míry byl tento (odběr.-dod.) vztah 
naplněn - to nám např. umožňuje objevit tzv. „černé díry“, tedy lidi, ke kterým teče velké množství 
práce, ale od nich neadekvátně nižší 
Výstup:

- preventivní a nápravná opatření - na konci probírání jednotlivých odběratelů a dodavatelů 
si  tázaný  nadefinuje  tato  opatření  vedoucí  k optimalizaci  odběratelsko-dodavatelského 
vztahu, na kterých bude se svým manažerem v příštích 3 měsících pracovat 

- tzv. „pavouci“ - něco jako mapa odběratelsko-dodavatelských vztahů - díky tomu můžeme 
optimalizovat systém odběr.-dod. vztahů

o z pavouků je jasně vidět, že např. (sebeutvářející) systém přestal něco potřebovat - 
např. v procesní organizaci můžeme zjistit, že na určitou činnost nepotřebujeme 
samostatný podproces apod.

o řízení  by  se  tedy  mělo  přizpůsobit  realitě  -  místo  toho,  aby  se  snažilo  realitu 
utvářet, tak jí monitoruje a využívá

Jak se s výstupy pracuje?
- preventivní a nápravná opatření se překlopí do intervalového řízení do části „Optimalizace 

odběratelsko-dodavatelských vztahů“ a pracovník tak na nich pracuje se svým manažerem 
týden co týden - 100 %-ní vliv má člověk jen sám na sebe

- výstupy vedoucí k optimalizaci systému se dostávají do rukou řízení, které si je poté řídí 
shora

Systém jakosti ISO
- audity v kombinaci s intervalovým řízením rozfungují ISO, které mají firmy často jen „pro placku“
- audit ISA se nazývá „řízení neshod“, které porovnává standardy ISO s realitou a dává zprávu o 
neshodách - je zaměnitelný s auditem odběr.-dod. vztahů
- dokumenty, které ISO požaduje jsou taktéž zaměnitelné 


