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Úvod

Ačkoli jsem působil výhradně ve výrobních závodech, věnuji svůj ná-
sledující sumář praktických poznatků všem vedoucím pracovníkům
v různých odvětvích, kteří chtějí se svými týmy skutečně vystavět
dílo, které drží, tým, na který budou hrdí a ocení především ten po-
cit, že udělali dobrou věc, která funguje, má smysl nebo je s úspěchem
používána. Lidé, kteří mají trpělivost se vzdělávat, inspirovat a chtějí
dát svému týmu více tím, že sami budou vzorem spolehlivosti, důs-
lednosti, nápaditosti, ale i tolerance a pochopení, by mohli následující
řádky ocenit též.

V současné době jsou nároky na personál a jejich výkon vyšší a
vyšší, ačkoli má den stále jen 24 h a týden 7 dní. Máme však i své
soukromé životy, své koníčky, rodiny, záliby, potřebu odpočinku a jen
neradi se o své radosti připravujeme. Nekladu si tedy za cíl sepsat ce-
lou knihu, ale spíše stručnou a návodnou brožuru, kterou každý čtenář
jen s malými nároky na čas rychle vstřebá a získá alespoň několik in-
spirativních myšlenek, které mu pomohou se dále rozvíjet, adaptovat
některé postupy, které se mi osvědčily a pomáhají mně samotnému
k tomu, abych zvládal pojmout více úloh, čelil mnoha problémům a ko-
ordinoval hned několik projektů a přesto nepropadl panice. Nejsem si
jistý, zda-li čtenář v dalších kapitolách nalezne též tu jednu zásadní
věc, jako je ručník pro Stopařova průvodce po galaxii v příběhu, jehož
autorem je Douglas Adams. Jisté zásadní vybavení každého vedoucího
pracovníka však v následujících kapitolách nabízím.

Právě na paniku ale málo co pomáhá a proto je prostě lepší ji
nepropadat. Vlastně kdykoli se dostanu do stavu, že už mám pocit,

xi



xii ÚVOD

že informační tok úloh a problémů dosáhl hranice mé snesitelnosti,
mohu jednu zkušenost rovnou doporučit. Na 5 minut se zavřete někde
samotní a sepište si vše, co musíte udělat, zkontrolovat, odpovědět,
vyzvednout, sepsat, obvolat, zanalyzovat, prověřit, vyšetřit, vysvětlit,
dopsat, zapsat, reportovat a oběhat. Odložte tu část, co přeci jen
chvilku počká a zbytek si promyslete a písemně seřaďte v ideálním
pořadí, které je proveditelné a pak se do toho pusťte. Většinou stačí
jen těch 5 min pro uklidnění a co je nejdůležitější – máte bojový plán
a tedy víte, co dělat.

Ručník tedy nahradíme v tomto průvodci bojovým plánem.

Poznámky ke čtení Stopařova průvodce po výrobě:
• Jednotlivé zastávky na cestách stopařova průvodce jsou pro lepší orientaci

členěné jak do kapitol, tak zvýrazněné tučným písmem v textu právě ve
stejném znění, které je uvedené v mapě na začátku každé kapitoly. Snadno
tak najdete v textu odstavec s tématem, které vás zaujalo v mapě.

• Ilustrace v knize jsou skutečné, z výrobní praxe. Jen některé názvy, jména
a parametry jsou změněné.

• Pro náročné čtenáře obsahuje elektronická verze knihy i obrázky s kompletně
čitelným textem.

• Systém praktické správy informací v tomto průvodci představuje koncepci,
která se vytváří postupně dle potřeb a okolního prostředí vedoucího pracov-
níka. Každá práce má svá specifika. Milióny let ověřená strategie na přežití
(v práci) je adaptovat se nebo si najít jinou práci.

• Pokud máte přeci jen těžkosti s adaptací některých doporučení stopařova
průvodce do praxe, můžete využít i osobních konzultací nebo firemních ško-
lení a přednášek, viz. internetové stránky: www.LcontroL.cz



Kapitola 1

Základní typy plánů

V tomto průvodci budeme postupovat dle mapy na obrázku 1.1 ve
směru hodinových ručiček. Nejprve bychom se velmi krátce podívali,
s jakými informacemi se v pracovním prostředí nejčastěji setkáváme.
Následně bychom udělali zastávku v oblasti plánů, evidencí, strategií
a projektových zadání a jak by takové dokumenty mohly v různých
situacích vypadat. Hlavní zastávkou a nejzajímavější oblastí hodnou
návštěvy je pak praktické a mnou ověřené využití dostupných jedno-
duchých nástrojů, technik a vymožeností dnešní digitální doby, které
má jen jeden hlavní cíl: zvládnout v rámci pracovní doby efektivně a

Obrázek 1.1: Cestovní mapa stopařova průvodce

1
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spolehlivě co nejvíce úloh a nepropadat panice. Často se bohužel stává
pravý opak. Se sešitem a propiskou, ačkoli je shledávám stále jako zá-
sadními prvky organizace svého času, to dnes jednoduše v digitálním
světě vyhrát nejde, když 90% složitých vstupů, které dostáváme, je
v digitální podobě.

Jak jsem již v úvodu naznačil, rád bych zejména inspiroval čtenáře
být efektivnějším a tedy spolehlivějším vedoucím pracovníkem. Naučí-
me se způsoby, jak spravovat a efektivně koordinovat hodně projektů,
jak zpracovat velké množství informací, jak být vždy připravený a
mít všechny potřebné informace ihned po ruce. Vše právě tak, jak
provádím osobně a denně ve svém zaměstnání. Výklad je sice sepsán
jazykem člověka z výrobního prostředí, ale většina zastávek tohoto
průvodce je univerzálně aplikovatelná pro většinu vedoucích pracov-
níků, ředitelů, manažerů a prezidentů společností.

1.1 S čím je potřeba se vypořádat?

A nyní rovnou k tématu, k úvodním otázkám stopařova průvodce:

1. Kam nyní uložíte informaci o potřebě provést až během od-
stávky specifickou údržbu?

2. Kam si nyní zapíšete informaci, když vás napadne nějaký přís-
pěvek na schůzi, která se koná za týden?

3. Kde bude uložena informace z právě proběhlého telefonátu, že
je potřeba po dodání zboží urgovat proplacení faktury?

4. Kam si zaznamenáte, že za 3 týdny bude odstávka části elektro-
nických systémů, které vy i vaši podřízení používáte denně?

5. Kam si poznamenáte, že máte do 2 týdnů odevzdat prezentaci?
Kam si zapíšete první nápady do této prezentace?

6. Jak zajistíte, že po dokončení právě započatého projektu je po-
třeba do týdne iniciovat další projekt, který částečně navazuje
na předchozí?

7. Kam si poznamenáte speciální proceduru pro transport křeh-
kého produktu, kterou jednou za rok osobně provádíte?



1.1. S ČÍM JE POTŘEBA SE VYPOŘÁDAT? 3

Bezpochyby si zodpovíte většinu uvedených otázek, ale evidujete si
skutečně tyto poznámky efektivně? Obsahují vše potřebné k tématu
pohromadě a hravě se s odstupem času k danému tématu vrátíte?
Opravdu najdete všechny e-maily, soubory, vaše podrobné poznámky?
Najdete tyto informace pohotově i za půl roku? Nezapomenete něk-
terou z těchto poznámek v pravý čas vyřídit? Skutečně na nic z toho
nepoužijete samolepící papírek?

Pokud vás některé z otázek upozorňují na jisté mezery ve vaší
správě informací, můžete mít jako vedoucí pracovník problémy růz-
ného typu. Dostáváte mnoho e-mailů a máte dlouhý seznam úloh
z ranních schůzek a z toho některé se opakují. Unikají vám úlohy
a termíny některých projektů a nevíte, jak efektivně zařadit do své
agendy další úlohy z akčních plánů reklamací, výrobních odchylek,
změnových řízení a auditů. Také můžete mít spoustu schůzek, kde se
buď dohodne málo věcí, protože vám i ostatním chybí správná pří-
prava, nebo se tam nedohodne nic, takže bude potřeba se znovu sejít.
Vlastně pak máte celý den jen schůzky a o to méně stíháte další pří-
pravu, natož se věnovat více svému týmu. Váš tým tak trpí. Nejste si
pak jisti, co dříve či později udělat a svému týmu měníte často zadání
nebo jste nuceni jim dávat spoustu dalších drobnějších úloh, kterými
se snažíte dohnat svoji neefektivitu. Není pak ani dost času vypraco-
vat a koordinovat svou strategii pro svěřený tým a úsek. Stále více
vám unikají klíčové úlohy, KPI, roční cíle a ztrácíte tak kontrolu nad
procesem, který máte Vy řídit. O to hůře se vám i píší reporty a jste
nuceni prezentovat nadřízeným své výsledky, aniž byste vlastně věděli
přesně, o čem právě mluvíte.

Hrozný scénář, že? Ale přeci jedna pozitivní věc na všech těch
úskalích je: lze to spravit a není k tomu potřeba žádné jiné osoby ani
finančních prostředků. Pokud je to váš případ, prostě to změňte. Se
stopařovým průvodcem to zvládnete. Jen jedna podmínka je nezbytná
a tou je výborná disciplína a kázeň v evidenci vašich poznámek.

S čím je tedy potřeba se vypořádat? E-maily, pokyny nadříze-
ného a vstupy kolegů, projekty a jejich (výrobní) plány a následné
požadavky, strategie a úlohy z ní plynoucí, cíle a KPI, denní úkoly a
plány, souvislosti a vazby, zlepšovací návrhy kolegů, SOP, protokoly,
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reporty, prezentace, zprávy, denní události, stav a výkonnost výroby,
zápisy ze schůzí a směn, systémová selhání a jejich nápravná opatření,
reklamace, akční plány a nápravná opatření odchylek, risk analýzy a
prevence rizik, technické výkresy, změnová řízení technická, organi-
zační či kulturní, organigramy, kariérní či rozvojové plány, investiční
plány, žádosti a smlouvy, finanční reporty, zápisy ze schůzí, školení a
záznamy o školení či matice školení, produktové specifikace, údržbové
listy prevence a plány odstávky, nezbytné opravy nebo preventivní
plánované opravy a dlouhodobé repase...

Není toho málo a jistě výčet v předchozím odstavci není úplný.
Ať ve výrobě, tak v jiných odvětvích, najdeme nejméně jednou tolik
dalších informačních zdrojů a potřeb, jak s nimi pracovat. V běžných
společnostech má vedoucí pracovník kromě interních systémů k dis-
pozici pouze poštovního klienta – MS Outlook nebo obdobný – a dále
kancelářský balík – MS Office nebo obdobný – jmenovitě MS Excel.
Tedy máme vybavení pro data v podobě e-mailu a tabulek (plány, pře-
hledy, ...). Další potřebnou výbavou pro pokročilejší správu mnoha in-
formací mohou být např. MS OneNote nebo EverNote pro ukládání a
uspořádání poznámek mnoha typů a dále Mindjet MindManager (viz.
obr. 3.1 v obrázkových přílohách) pro vizuální záznam myšlenkových
map a to včetně poznámek, mailů, tabulek, prezentací a obrázků.

Obrázek 1.2: Často používané typy plánů
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MS Outlook, Excel, OneNote, Mindjet MindManager považujme
dnes za nezbytné vybavení vedoucího pracovníka. Nemohu z výčtu vy-
jmout ještě tužku a papír, avšak s vylepšeným způsobem zápisu, na
který se později podíváme (viz. str. 14). Máme tedy celkem 5 základ-
ních nástrojů pro práci. Kouzlo stopařova průvodce je právě v tom, že
popisuje, jak tyto nástroje vhodně použít, aby nám skutečně pomá-
haly. Než se ale dostaneme k praktickému využití, popišme si nejprve,
co se nám vlastně nabízí, jak mohou vypadat některé základní a ne-
zbytné zdroje informací.

1.2 Koncept plánů, evidence strategie

1.2.1 Bojové plány nejen v Excelu

V následujícím výkladu půjdeme cestou dle mapy na obrázku 1.2,
abychom se dozvěděli více o možnostech plánování akcí, které nabízí
naše standardní programová výbava. Podívejme se tedy na jednoduchý
horizontální plán jedné složité výroby na obrázku 1.3. Plán popisuje

Obrázek 1.3: Horizontální plán

pro výrobní linky uvedené v prvním sloupci harmonogram aktivit, kde
jsou kromě výrobních fází zapsány i fáze čištění a stejně tak i základní
objemy vstupních surovin. Čím je však plán výjimečný jsou doplňující
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komentáře, které obsahují instrukce pro každou směnu (celkem 4 á
12 h v provozu 24/7). Plán je tedy i velkým zdrojem informací pro
sdílení mezi směnami. Pokud chtěl mít vedoucí pracovník jistotu, že
se dané informaci dostane potřebné pozornosti v tu správnou chvíli a
pro správnou linku, resp. na dané téma, tak je takový výrobní plán,
kalendář akcí, chcete-li, výborným jednoduchým nástrojem. A to jsou
„specialitou“ plánu jen komentáře k buňkám, avšak vhodně využité.
Tento výrobní plán je samozřejmě pouze přehledový, ale pro základní
orientaci v procesu složité farmaceutické výroby sloužil výborně.

Obrázek 1.4: Vertikální plán

Obdobný způsob využití Excelu pro účely rámcového plánování
aktivit úseku a sdílení informací mezi směnami či v týmu je verti-
kální plán na obrázku 1.4. Všimněte se, že stejně jako minulý plán
obsahuje jak výrobní aktivity, tak transfery a dodávky médií a také
údržbu. Plán obsahuje navíc i všechny položky pravidelně se opaku-
jících akcí jak na denní bázi, tak i týdenní a měsíční. V komentářích
obsahuje potřebné detailní instrukce k dané akci, ať už ji zajišťuje
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jakákoli směna. Protože plán obsahuje poměrně hodně informací z ce-
lého spektra dění úseku, jak plánované akce, tak i historické záznamy,
raději na detaily uvedené v komentářích upozorňuje prostřednictvím
značení >>>>>. Plán eviduje i typy pravidelných údržeb a v prvním
sloupci s datem obsahuje i informace o speciálních událostech dne a
případně o alarmech. A opět jsou v komentáři i doplněné detaily té
dané události. Díky takovému obsahu a faktu, že se všechny provedené
události v plánu jen škrtaly, nikdy se z něj nemazaly, byl takový plán
i výbornou pomůckou pro hledání starých událostí, šetření kvalita-
tivních nedostaků a pro reporty. Vhodně tak doplňoval ručně psanou
směnovou knihu 4 směn a protože obsahoval ve sloupci „Na vyřízení“
i instrukce pro řízení dokumentů, změnových řízení a odchylek, byl
to obvykle první dokument, který si vedoucí směny otevřel po svém
příchodu do práce, protože snadno a rychle zjistil hlavní milníky dne.

Oba typy plánů jsou perfektní podporou vedoucího úseku. Infor-
mace jsou na správném místě a čtené ve správný čas. Jejich existence
snižuje komunikaci e-mailem, protože v mnoha případech se informace
prostě zapsala rovnou do plánu. V některých případech, zejména po-
kud takový plán na úseku není, je nevhodný nebo není žádaný, může
takový plán vzniknou jen pro potřeby vedoucího pracovníka. V tomto
případě pak plní funkci specializovaného kalendáře, Denní evidence
manažera. Obsahuje opět hlavní akce pro každý den, navíc jsou však
vpisovány hlavní projektové milníky, do komentářů obsah některých
e-mailů, pokud je to důležité a je potřeba mít takovou informaci po
ruce. Velká pozornost je věnována událostem pro každý den, kde jsou
vepsány potřebné detaily obvykle z e-mailů, a také pravidelně se opa-
kujícím aktivitám, které mám obvykle žlutě podbarvené a po splnění
je stejná opakující se položka zapsána do tohoto plánu na další nej-
bližší potřebný termín. Tento typ plánu, zejména pokud obsahuje pro-
jektové milníky a opakující se aktivity, plní funkci střednědobého plá-
nování. S obsahem tohoto plánu začínám každý týden v rámci svých
příprav a své každé ráno v práci. Informace do něj zapisuji kdykoli dle
potřeby, obvykle při čtení e-mailů, na projektových schůzkách apod.

Posledním plánem v Excelu, který bych chtěl představit, je Plán
aktivit a projektů svěřeného úseku (viz. obr. 1.5), klíčový plán nad-
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řazený předchozím denním plánům. Plán aktivit a projektů obsahuje
veškeré akce, kterým se bude daný úsek věnovat v průběhu roku. Plán
vzniká průběžně po celý předchozí rok a různě se upravuje samozřejmě
i během aktuálního roku. Shromažďuje informace ze vstupů od kolegů

Obrázek 1.5: Plán všech hlavních aktivit a projektů úseku

a personálu pracujícího se stroji ve výrobě, obsahuje aktivity vedoucí
ke splnění ročních cílů, plán auditů a nápravná opatření auditů, zlep-
šovací aktivity úseku, investiční projekty, ale také změny směnnosti,
roční periodické aktivity závodu (termíny celozávodní dovolené, kdy
připravovat odstávku či sepisovat investiční projekty), plán spuštění
výroby nových produktů a další zásadní akce úseku. Neumím si před-
stavit, že by bez takového plánu mohl někdo koordinovat činnost týmu
či týmů, protože tento plán má hned několik zásadních výhod:

• Díky komplexnímu a úplnému plánu hlavních akcí lze dobře jed-
notlivé aktivity synchronizovat tak, aby byl svěřený výkonný
tým rovnoměrně zatížen.

• Vždy je více úloh, než na kolik tým aktuálně vystačí. Lze však
efektivně pracovat i s parametrem „čas“ a aktivitu naplánovat
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na později. Odklady jsou velmi často spíše nevítané externím za-
davatelem (nadřízený, kolega, podřízený), ale pokud tento plán
skutečně slouží dobře, je udržován a akce se později spolehlivě
bez potřeby další připomínky splní, pak je důvěryhodnost plánu
a nakonec týmu neochvějná.

• Pokud plán doplníte na zlomu roku o další zadané roční cíle,
máte jistotu, že při dodržení plánu tyto roční cíle celý váš tým
splní. Plán může obsahovat celou závodovou strategii přeloženou
do řeči daného úseku.

• Nezapomenete na důležité projektové milníky, zejména včasné
přípravné fáze, přípravu na audity, předvýrobu apod.

• Díky periodickým aktivitám závodu ohlídáte většinou více, než
kdokoli jiný, zejména pokud závod nemá žádný kalendář akcí.

• Pokud budete tento plán sdílet se všemi svými pracovníky, všich-
ni budou vědět, kam závod míří, jaká je strategie zlepšování,
změn a investic a to nejen pro tento rok, ale i následující. Zej-
ména užitečným se sdílený plán stává v případě zlešovacích akti-
vit iniciovaných zaměstnanci, které pokud nejde ihned podpořit,
ale naplánovat na později, neevokujete u zaměstnance zklamání
odkladem projektu, ale svůj nápad vidí zařazen mezi dalšími
hlavními aktivitami a ví, že se na něj dostane řada a že nebude
muset vedoucího pracovníka upozorňovat znovu.

Použité barvy jednotlivých linií jsou na volbě správce plánu, kterým
by něměl být nikdo jiný než vedoucí pracovník, manažer, který má
přehled o všech hlavních událostech úseku. Stejně tak se mi osvědčila
vertikální červená linie od shora dolů, která poukazuje na aktuální
týden a protíná celou tabulku.

I v tomto plánu jsou komentáře v buňkách Excelu. Většina aktivit
je vložená formou šipky jako „Smart object“, ale například audity
a milníky obecně jsou zapsány jako text do buňky. Snadno se tak
pracuje se všemi objekty – milníky mohu snadno posunout, šipkám se
mění délka dle potřeby.
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Jednou z hlavních výhod plánu je i správná organizace personál-
ních zdrojů, protože nejhorší jsou úlohy, které mají být hotové ihned,
ačkoli nejsou vůbec urgentního charakteru. Jen si někdo vzpomněl a
chtěl by to mít rychle. . . To je případ manažerů, nadřízených, kteří
organizovaní nejsou nebo neumí rozlišit mezi urgentní (časově) a dů-
ležitou (významově) úlohou. Tak či onak, organizovaný tým se s tako-
vým požadavkem umí vypořádat, ale stejně mu to není milé a pokud se
náhlá zadání úloh opakují, je to pro tým velmi demotivující. Proto je
potřeba, aby se celá organizační struktura firmy řídila jistými pravidly
řízení a kontroly týmů a manažeři dbali na to, aby lidé měli správná
zadání úloh a projektů a aby jejich dotazy a připomínky nadřízení
vnímali a správně reagovali. Jinak řečeno, manažeři musí velmi dobře
naslouchat lidem, vyžadovat zpětnou vazbu a týmu následně umožnit
úlohu správně vypracovat. Tento přístup jde ruku v ruce s vedením a
udržováním plánu na obrázku 1.5. Tento hlavní bojový plán tak bude
mít skutečný organizační význam.

Samozřejmě, někteří z vás mohou považovat vedení jakýchkoli
plánu v Excelu za zastaralé a neefektivní, ale přesto jsem před mnoha
lety i nyní takové plány v různých obměnách udržoval, aniž bych měl
pocit, že tím ztrácím čas. Naopak. MS Excel však není jediný nástroj,
který se pro obdobné potřeby plánování aktivit a projektů nabízí. Ve
výrobním prostředí může být alternativou plánů z obrázků 1.3 a 1.4
např. software e-ConnX pro podporu směn od společnosti EviView
Ltd. (viz. obr. 3.2 v přílohách), případně pak sofistikované celofiremní
nástroje správy dat, jakých je dnes k dispozici nesčetně, jen vědět, co
přesně vlastně potřebujete, resp. potřebují vaše týmy.

Jinou a velmi univerzální možností je využití dalšího klíčového ná-
stroje ze zmiňovaného nezbytného vybavení dnešního vedoucího pra-
covníka a to je Mindjet MindManager. Tento software nabízí kromě
záznamu tzv. myšlenkových map, na rozdíl od programů podob-
ného typu, velmi rozšířené možnosti právě pro organizaci široké škály
všech typů informací. Mindjet MindManager umožňuje snadné a efek-
tivní shromažďování dat v podobě poznámek, e-mailů, obrázků, ta-
bulek, prezentací či odkazů na odpovídající soubory a zvládá projek-
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tové řízení a tvorbu plánů jak ve formátu myšlenkových map, tak ve
formátu Gantt chart. Sestavení strategického plánu firmy, kde každý
projekt obsahuje již vnořené detailní informace usnadňující řízení a
kontrolu strategie je velmi snadné (viz. obr. 1.6). Program je schopen
i automaticky barevně zvýraznit položky, na kterých je potřeba pra-
covat (v tomto případě oranžová) nebo kde je již problém (růžová) a
nebo které jsou hotové (zelená). Možnosti vizualizace jsou velmi roz-
sáhlé a kromě barev lze použít i širokou škálu ikon, zjednodušených
obrázků a témat/formátů map a položek. O nesporných výhodách zá-
znamu informací ve formě map v podání programu Mindjet MindMa-
nager vás přesvědčím později, na dalších stránkách. Základní funkce
programu vhodné pro denní řízení a správu dat shrnuje obrázek 1.7.

Obrázek 1.6: Plán všech hlavních aktivit a projektů úseku v provedení Mindjet
MindManager mapy. V levém horním okně Gantt chart

Snad jen jednu specifickou výbornou vlastnost programu Min-
djet Mindmanager bych zmínil rovnou a to je zpracování e-mailů.
Mindjet MindManager se po instalaci perfektně integruje do kance-
lářského balíků MS Office, včetně Outlook. Nabízí se tak na jedno
kliknutí umístění e-mailu z Outlook do Mindjet MindManager k po-
ložce, která je v otevřené mapě aktivní. Poté s tímto e-mailem, který
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Obrázek 1.7: Nástroje Mindjet MindManager pro vedoucí pracovníky

v mapě vystupuje jako položka, můžete pracovat jako s ostatními po-
ložkami v mapě. E-mail tedy můžete zařadit přesně do té mapy a
na to konkrétní místo, kde právě e-mail potřebujete mít nebo kde
ho teprve bude později potřeba, ať už je to mapa projektu a nebo
položka v mapě s obsahem agendy na nějakou schůzku, kde kromě
jiného chcete daný e-mail s kolegy prodiskutovat. Jinak řečeno, e-mail
budete mít zařazený přesně tam, kde má být (ne v nějaké obecné pro-
jektové složce) a bude vám k dispozici ve správnou chvíli. A nejen to –
na e-mail můžete případně reagovat rovnou z mapy, aniž byste vůbec
Outlook spustili. Takovou strukturovanou práci s e-maily vám vřele
doporučuji. Zpracování informací z e-mailů, celých zpráv nebo jen je-
jich částí, které snadno umístíte do mapy, výrazně zefektivňuje vlastní
pročítání mailové schránky a tento typ informací máte vždy po ruce a
v mapě ji snadno najdete, protože se zapojuje i vaše „vizuální paměť“.

Psaní poznámek v MS OneNote je čtvrtým a předposledním nást-
rojem z nezbytného vybavení dnešního vedoucího pracovníka. One-
Note nabízí také velmi širokou paletu možností, jak informace zazna-
menat do struktury tzv. bloků, oddílů a posléze stránek, kde až právě
na úrovni stránky máte možnost potřebnou informaci vložit. Infor-
mace se však vkládají velmi snadno a poznámky jsou jen tak pře-
hledné, jak se o to sami postaráte. Nabízí se zde ukládat celé texty,
které nejsou vnořené do položek jako v Mindjet MindManager, ale
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Obrázek 1.8: Projektové sdílené poznámky v MS OneNote

jsou rovnou patrné (viz. obr. 1.8). Obrázky, grafy, tabulky, e-maily a
dokonce i zvukové záznamy nejsou problém. Všechny tyto informace
lze i velmi snadno sdílet a případně zobrazit na mobilních zařízeních.

OneNote tedy nabízí velmi volný způsob ukládání informací připo-
mínající „digitální nástěnku“. Je potřeba být však opatrný, aby těch
poznámek ve struktuře blok–oddíl–stránka nebylo až příliš, jinak by se
mohlo stát, že poznámku rychle nenajdete bez funkce hledání. Protože

Obrázek 1.9: Mix dovolenkových poznámek v MS OneNote
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mi v případě OneNote schází vizuální struktura daná myšlenkovými
mapami, podobně jako vymoženosti týkající se správy projektů v Min-
djet MindManager, volím OneNote skutečně jako doplněk pro rychlé
vložení poznámky či několika poznámek, navíc takových, které chci
snadno sdílet nebo vidět v mobilním zařízení (viz. obr. 1.9). Ovšem
neváhám do poznámek vložit i printscreen myšlenkové mapy, pokud
potřebuji k nějakému tématu, aby byla poznámka úplná. Všimněte si
též v lévé části ukázky na obrázku 1.8 projektové struktury jednotli-
vých stránek OneNote. V tomto případě byl celý oddíl a jeho stránky
sdílen s projektovým týmem a kdokoli z týmu mohl kdykoli poznatky,
obrázky a zápisy projektu komentovat a podílet se tak i písemně,
elektronicky, na dalším postupu projektu a vkládat nové prvky pro
sdílení s týmem. O to kratší a efektivnější mohou pak být projektové
schůzky, když jsou všechny nové kroky v projektu přístupné on-line
pro celý tým. Nemálo věcí lze tak probrat s týmem přímo ve OneNote.

Pátým a posledním nástrojem z nezbytného vybavení dnešního vedou-
cího pracovníka je papír a tužka pro Evidenci týdenních priorit a
operativy. Ovšem s programovou výbavou popsanou v předchozích
odstavcích by vám měla stačit jedna A4 na týden a jen jedna spe-
ciální tužka. Podívejme se na poznámky na obrázku 1.10. Základní
struktura těchto týdenních poznámek je 6 sloupců: pondělí až pátek
a šestý sloupec pro priority týdne. V horní části sloupců pondělí až
pátek jsou evidovány denní aktivity svěřeného úseku (poznámky jsou
psány od shora), ve spodní části jsou aktivity, které musím provést já
osobně (poznámky jsou psané od spodu). Další úroveň rozlišení jsou
barva písma, barva zvýraznění a symbol před poznámkou.

• Barva písma je využita v tomto případě výrobních poznámek
na evidenci položek souvisejících s výrobou (modrá), údržbou
(černá), kvalita produkce (zelená). Červeně jsou psané zásadní
věci či problémy a tužkou je psán denní report a hlášení z výroby.

• Barva zvýraznění je dvojí. Poznámky zvýrazněné oranžově patří
k týdenním prioritám a proto ke každé poznámce v šestém sloupci
najdete stejnou poznámku zařazenou do správného dne a zvý-
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razněnou oranžově. Žluté zvýraznění mají položky, které se buď
daný den nestihly provést nebo je aktualizace k nim očekávána
v dalších dnech. Jde o položky, ke kterým je potřeba se vrátit a
jsou proto zvýrazněné. Nemusí se pak přepisovat do dalších dní.

Obrázek 1.10: Evidence týdenních priorit a operativy

• Ohledně symbolů lze zmínit jen ty základní, jinak je na uži-
vateli, jaké formy informace potřebuje jak značit. Na obrázku
1.10 najdete typicky červené nebo zvětšené kolečko pro důleži-
tou věc, kolečko v kroužku je symbol, že je potřeba se na danou
věc zeptat nebo ji reportovat. Čtverec značí položku, která má
být diskutována s managementem a nakonec trojúhelník značí
položku, která je událostí a má se daný den stát.

Možná vám připadají taková pravidla zbytečně moc složitá, ale věřte
mi, okolnosti vybízely k takovému rozlišení poznámek, díky němuž je
orientace v tolika operativních i projektových položkách snazší.
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Jeden list A4 na jeden týden v tenkém bloku s kroužkovou vazbou
tak stačí. Určitě je vhodné mít připravenou A4 i pro další týden,
aby bylo možné nové poznámky psát rovnou tam. Plány pro horizont
2 týdnů jsou tak s úkoly a prioritami na operativní bázi perfektně
pokryté.

Ještě se zmíním o té tužce, resp. propisce. Vyzkoušel jsem mnoho
čtyřbarevných propisek s mikrotužkou, ale většina vydržela jen pár
týdnů neustálého přepínání nebo byl s tužkou konec po prvním pádu
na zem. Zato UNI/Mitsubishi JetStream je značka snad nezničitelná
a jako jediná se mi osvědčila.

Obrázek 1.11: Centrální mapa řízení a priorit

Z kapitoly bojových plánů už jen zbývá zmínit ten poslední. Evi-
dence osobních úloh, podkladů ke zpracování úloh, odkazů na soubory
či web, záznamy ze schůzek a navazující agenda apod. Pro tento účel
vhodně poslouží myšlenková mapa, kterou nazývám Centrální mapa
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řízení a priorit (viz. obr. 1.11). Mapa je strukturována do třech zá-
kladních vertikálních větví. V té první, Osobní úkoly, jsou uloženy
všechny osobní úlohy a plány, na kterých je potřeba v krátkodobém
výhledu pracovat. Výhodou využití mapy v Mindjet MindManager je,
že téměř ke všem položkám, jak je patrné z obrázku 1.11, jsou již při-
družené pomocné materiály vhodné ke zpracování zadání, ať jsou to
odkazy, e-maily nebo prostě jen poznámky. Typické využití je např.
v případě přípravy prezentace, kdy v den zadání připíšete úlohu na
seznam i s okamžitými nápady a podklady, které pro sestavení prezen-
tace použijete. Později vás napadnou další věci vhodné k doplnění do
prezentace a ideálně dva a více dní před termínem odevzdání pak pre-
zentaci sestavíte; během práce již ale budete mít spoustu záchytných
bodů k rychlému dokončení, resp. díky průběžné přípravě nebudete
prezentaci sestavovat na „čistý papír“ a případné zkrácení termínu
odevzdání vás též nemusí ohrozit a prezentaci odevzdáte včas.

Za zmínku k první větvi stojí, že tyto poznámky není vhodné po
dokončení smazat, ale uschovat celé záznamy k úloze do položky Ho-
tovo – první položka nahoře vlevo. Nejednou se stane, že se budete
muset z různých důvodů k dané úloze vrátit. Dále je v mapě použita
barevná symbolika: růžové položky jsou prioritní, červené méně a po-
kud jde o ty žluté, buď je očekávána zpětná vazba nebo je potřeba si
něco zkontrolovat.

V druhé větvi, Odkazy, jsou uložené nejdůležitější nebo často po-
užívané informace a nebo odkazy na další soubory. Zejména se jedná
o cíle závodu, vize a strategie, projektové mapy, denně používané vý-
robní reporty, odkazy na firemní aplikace/web/sharepoint a jiné in-
formace, ke kterým chcete mít rychlý přístup. Odkazy v myšlenkové
mapě najdete snáze, rychleji a v úplné podobě (např. s instrukcí pro
přihlášení), než když využijete odkazy nabízené vaším internetovým
prohlížečem, ačkoli v jednoduchých a často potřebných situacích je
volba uložení odkazů v internetovém prohlížeči zcela na místě.

V třetí větvi Centrální mapy jsou uloženy zásadní informace pro
komunikaci ve firemním prostředí. Najdete zde záznamy ze schůzek,
jichž jsem organizátor nebo na které přispívám do agendy. Podobně
jsou zde i jména lidí, s kterými vedete schůzky „face to face“ a kde si
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evidujete, co s nimi diskutujete, na čem jste se domluvili a co s nimi
chcete probrat na další schůzce. Typicky je budoucí agenda všech
schůzek v této větvi doplňovaná průběžně, během týdne, při absol-
vování jiných schůzek, při obdržení nových informací, změně zadání
nebo v případě změny situace. Stejně tak sem můžete umístit e-mail,
který chcete na dané schůzce s týmem či kolegou probrat.

Na jednu důležitou věc, spíše možnost pro váš přístup ke kolegům,
bych rád v souvislosti s tímto typem příprav na schůze upozornil.
Denně dostáváte velké množství informací, nejčastěji e-mailem. Na-
místo okamžitého přeposílání e-mailu můžete danou informaci sdělit
verbálně a e-mail si jen připsat na agendu další schůzky nebo setkání,
pokud vyhodnotíte, že daná informace jistě do schůzky počká a nemá
elektronickou přílohu, kterou je potřeba sdílet. V čem je tento přístup
lepší?

• Informaci předáte verbálně, můžete si ověřit pochopení předané
zprávy nebo zadání, případně můžete doplnit další nové skuteč-
nosti zaznamenané před schůzkou. Celkově pak může být vaše
sdělení úplnější, přesnější a snáze pochopitelné.

• Neposíláte e-maily po celé firmě na které pak dostáváte spoustu
odpovědí a nebo dalších mnoho otázek. Pokud jste dobře při-
praveni, problematiku prostě lépe proberete na schůzce. Budete
efektivnější, rychlejší a nebudete muset číst mnoho e-mailů.

Slabinou tohoto přístupu může být, že špatně vyhodnotíte prioritu
sdělení informace. Pokud si nejste jistě, e-mail přepošlete s komen-
tářem, že prosíte o nastudování problematiky a že to proberete na
nejbližší schůzce. Samozřejmě, nesmíte zapomenout e-mail přiřadit
v mapě k dané schůzce nebo osobě.

V této kapitole jsme probrali, co se nabízí za možnosti ukládání infor-
mací, jaké můžete mít bojové plány pro tým a nebo pro svou potřebu a
jak s nimi pracovat. Tak či onak je to na vás, jak pečlivě a systematicky
s informacemi pracujete a jak obratně jste schopni informace sdílet.
Postup výše mohu jen doporučit. Způsob vaší komunikace, spolehli-
vost vašich poznámek a práce s informacemi zásadně ovlivňují kulturu
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ve firmě, výkon a důvěru vašeho týmu ve vás jako vedoucího pracov-
níka. Nikdy a v ničem nezapomeňte na svůj tým! Dostáváme se tak
k pravidlu číslo 1 stopařova průvodce:

Pravidlo 1 : Získej a udržuj důvěru svého týmu.
Poslouchej a plánuj.

O motivaci lidí a týmů existuje mnoho studií a knih, ale jsem si jistý,
že na pravidle číslo 1 se shodne veškerá dostupná literatura. Detaily
o tom, jaký by měl vedoucí pracovník být v tomto průvodci diskuto-
vat nebudeme, ale přívlastky důvěryhodný a spolehlivý prosím mějme
neustále v patrnosti.

1.2.2 Strategie a zadání projektů

Strategie velmi úzce souvisí s tématikou koncepce plánů popsané v před-
chozí kapitole. Strategie je jen dalším plánem, který popisuje cestu
naplnění vize. Na této cestě společně absolvujeme hned několik důle-
žitých zastávek dle mapy na obrázku 1.12.

Obrázek 1.12: Zastávky na cestě k vizi

Podoba strategie může nabývat mnoha forem a důležité ke zvážení
při tvorbě strategie je, zda-li a komu bude daná strategie prezentována
a nebo zda-li slouží jen pro potřeby tvůrce. Z těch prezentovatelných
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Obrázek 1.13: Strategie údržby – jednoduchý seznam milníků s časovou osou

podob strategií se nabízí např. jednoduchý seznam milníků s ča-
sovou osou dle obrázku 1.13. Tato údržbová strategie obsahuje 3
hlavní stupně rozvoje údržby a v každém stupni již specifické aktivity
nebo projekty pro naplnění strategie. Prioritní úlohy již mají vyme-
zené časové období pro splnění (malé okno s rozsahem dní, které je
součástí položky).

V této podobě je strategie velmi snadno prezentovatelná a komu-
nikace k týmu údržby přímá a pochopitelná, ačkoli některé aktivity
či projekty mohou mít posléze komplexní strukturu úloh a podpro-
jektů a stejně tak mohou vyvstat další specifické potřeby, jejichž plán
a plnění je nutné zapracovat do mapy a aktualizaci strategie znovu
zveřejnit.

Vlastní řízení a koordinace úloh strategie pak může probíhat s po-
mocí dalších dílčích projektových map a nebo s pomocí Excel plánů
jako je na obrázku 1.5. Podstatné je, aby měl tým údržby stále k dis-
pozici aktuální mapu (viz. obr. 1.13) a aby sledu projektů, jejich ná-
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vaznostem a dalším potřebám strategie vždy rozuměl a viděl v tom
smysl, jakkoli náročné práci tým čelí.

Složitější strategií, která pro několik pracovních týmů vystihuje
vazby mezi projekty a případně připisuje projektům nějaký specifický
atribut, může být vizuální přehled s časovou škálou opět ve formě
mapy dle obrázku 1.14. V levé horní části mapa obsahuje dva okruhy
projektů, které je nutné udělat, aby se dalo přistoupit k okruhu tře-
tímu, Production stabilization, a následně pak k poslednímu kroku
strategie souvisejícího se zrychlováním procesů a zvýšení výtěžku. Zá-
sadní je opět zajistit, aby byla tato strategie vždy aktuální a perfektně
komunikována týmu. Pro vlastní koordinaci tolika projektů lze dopo-

Obrázek 1.14: Strategie závodu pro několik týmů
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ručit buď opět přehled v Excelu dle obrázku 1.5 nebo, jak bylo pro-
vedeno v tomto konkrétním případě, přímo mapu této strategie (pra-
covní kopie koordinátora). Nejeden z projektů byl obsahově rozsáhlý
s mnoha podpůrnými daty a experimenty a náročným komunikačním
tokem, proto bylo využito rozsáhlého portfolia nástrojů pro správu
projektů v programu Mindjet MindManager, importu všech souvisejí-
cích digitálních podkladů a vizualizace harmonogramu s pomocí Gantt
chart (časová škála k mapě).

Protože je správná komunikace strategie skutečně klíčovým prv-
ním krokem celého bojového plánu, musíte jí věnovat opravdu velkou
pozornost. Je potřeba objasnit jak její hlavní strukturu, tak i obsah
a cíle podprojektů. Na druhou stranu, strategie samotná neobsahuje
přehled všech aktivit a projektů v závodě. Dokonce mohou být i ně-
které menší projekty důležitější než ty ze strategie a nemusí s ní vůbec
souviset, jako např. některé kvalitativní nápravy z auditů či reklamací
a nebo nápravy v oblasti bezpečnosti práce. S ohledem na takové úlohy
a úlohy plynoucí s denní operativy je další povinností koordinátora
projektů správně integrovat projektové plány strategie do denního ži-
vota zaměstnanců v závodě a ideálně, jak se říká, naporcovat slona.

Pro tento účel musíte v souladu i s ročními cíli závodu, které mají
obvykle kvantitativní charakter (zvýšit rychlost o 10, snížit zmetkovi-
tost o 20), zajistit propad všech aktivit včetně „části slona“ do
jednoho bojové plánu. Podoba Excel plánu dle obrázku 1.5 může
být ve většině případů dostatečná. Jinak u složitějších plánů může být
vhodné schéma na obrázku 1.15. V horní části v rámečku jsou vedením
zadány typické kvantitativní cíle (KPI) spolu s hlavními projekty. Ve
spodní části obrázku (Přehled hlavních aktivit) pak překlad tohoto
zadání do specifických úloh, které zajistí jak splnění KPI, tak pro-
jektové priority. Všechny aktivity jsou roztříděné do skupin buď dle
oddělení nebo dle oblastí, kterým týmy rozumí. Podobná struktura za-
dání ročních cílů i se strategickými úlohami je v kompaktní podobě na
obrázku 1.16. Opět zadání KPI v horní části mapy v podobě tabulky
a níže pak v různých oblastech definované projekty a další aktivity.
Ve struktuře mapy není rozlišeno, jaké projekty souvisí s ročními cíli
a jaké se strategií. Naznačuje to jen barva písma.
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Obrázek 1.15: Propad KPI a strategie na shopfloor

Obrázek 1.16: Jednoduchý propad KPI a strategie na shopfloor
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Pokud je úloh mnoho, operativních, projektových a strategických,
vyhnete se riziku, že se váš tým zcela ztratí v mnoha úlohách, tím, že
roční cíle a projektové cíle kromě celkového přehledu (viz. obr. 1.15,
1.16) budete udržovat i v kvartálním přehledu prioritních projektů. Na
obrázku 1.17 je ukázka kvartálních priorit týmu znázorněna i s úrovní
plnění jednotlivých aktivit (viz. modré kolečko u položek v mapě), vy-
značením důležitosti některých projektů (tučné písmo) nebo varování,
že projektu je potřeba věnovat pozornost (červená vlajka).

Obrázek 1.17: Kvartální priority vycházející z mapy ročních cílů, Excel Plánu
projektů a operativních aktivit

Struktura Mapa strategie + Mapa ročních cílů a projektů + Excel
Plán aktivit a projektů + Přehled kvartálních priorit je základní kom-
binací pro koordinaci mnoha projektů. Neobejdou se však bez měsíč-
ních aktualizací a revizí stejně tak bez řádné komunikace a to včetně
komunikace ideálně ke všem členům týmu, resp. k celému oddělení či
výrobě. Nemalé nároky na orientaci v problematice a udržení tempa a
motivace týmu jsou kladeny na samotného koordinátora, kdy ideální
je, aby koordinátor společně s celým týmem byli tvůrci celé strategie
a všech bojových plánů.

Navzdory tomu, že od jisté úrovně managementu bývají ve spo-
lečnostech roční cíle a roční odměny, umožňuje mapa kvartálních pri-
orit sledování průběhu projektů a výkonu odpovědných členů týmu
na kvartální bázi. Osobní kvartální setkání s každým členem týmu
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se zhodnocením aktuálního stavu je zdrojem další motivace a zlep-
šení koordinace pro obě strany. Pro vedoucího týmu se tato mapa pak
stává předlohou pro objektivní hodnocení členů týmu na konci roku.

Pro celkové zjednodušení struktury strategických a projektových
plánů lze využít nástroj, tabulku,Hoshin–Kanri matici. Jde o velmi
užitečný a principiálně standardizovaný nástroj pro tvorbu strategie
a jejího rozpadu do dílčích projektů. Ukázek takových matic je na
internetu nespočet, stejně jako dokumentace k jejímu použití. Proto
si v našem průvodci tuto zastávku zkrátíme.

Systém matice (viz. obr. 1.18) umí provázat klíčové strategické
milníky (levá strana) s již velmi specifickými projekty (pravá strana)
skrze hlavní priority závodu (horní část) a to vše vyjádřit kvantita-
tivně v cílích (KPI) závodu (spodní část). Úroveň vazby mezi jednot-
livými položkami je vyznačena barevnými poli. Možná se to zdá být
složité, ale pokud znáte problematiku závodu a máte jasnou představu
o strategii, lze díky jedné Hoshin-Kanri matici velmi přehledně vizu-
alizovat celou koncepci strategie, priorit, projektů a cílů závodu. Pro
vlastní plánování aktivit a jejich koordinaci je však nakonec stejně
potřeba některých z nástrojů popsaných výše.

Obrázek 1.18: Hoshin–Kanri matice
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Výjimečně si dovolím osobní postřeh, pokud jde o srozumitelnost
Hoshin–Kanri matice. Její maticová struktura vlastně koresponduje
v principech se strategií sestavenou v myšlenkové mapě, jen lépe vy-
stihuje vztah jedné položky k více nadřazeným položkám. Kromě
vlastních položek strategie a plánů obsahuje matice právě propojo-
vací barevná pole (v jiných případech jen křížky či tečky), která však
působí vizuálně jako ústřední prvek matice. Pro komunikaci strate-
gie a cílů jsem matici nikdy nepoužil, protože na první pohled jasně
neříká, co a kdy je potřeba dělat. Jakkoli je logika matice jasná a
srozumitelná, tým potřebuje na první pohled vidět, co a kdy se bude
dít. Tento komunikační prvek v základní podobě matice chybí. Pro
management, který ale matici sestavuje, je výborným pomocníkem,
který může snadno odhalit, že nějaký projekt ve výsledku vůbec ne-
koresponduje s žádnou z hlavních priorit.

Aby rozpad strategie na priority a priority na projekty a aktivity měl
smysl a bylo jasné celému týmu, co přesně dělat, musíte se zaměřit na
správné zadání projektu1 a jeho řízení v rámci celého projektového
portfolia společnosti.

Úplná struktura zadání projektu, správné načasování projektu, vý-
běr správného vedoucího projektu včetně dalších projektových rolí a
vyhrazení času případnému týmu na řešení a schůzky jsou určitě ty
nejpodstatnější organizační kroky projektu. Promyslete si je dříve, než
k samotnému zadání přistoupíte. Konzultujte svůj názor s případným
vedoucím projektu a začněte spolu formulovat jeho zadání.

Dejte si práci určitě se zvážením správného načasování projektu,
protože úspěch projektu na něm bývá velmi závislý. Ověřte si, že se
tým bude moci na projekt skutečně soustředit. Podcenění bývá velmi
častou chybou, která má příčiny buď v absenci projektového bojového
plánu jako např. 1.5 a nebo jsou některé objektivní podmínky ve spo-
lečnosti, nálada a kultura absolutně nevhodné ke změnám. Potom,
aby dostal projekt šanci na úspěch, zvažte raději odklad a začněte
nejprve s nápravami pro vytvoření projektových podmínek.

1bývá i důležité pečlivě zvážit, jakou úroveň projektu zadáváte – viz. matice
projektových úrovní na straně 71
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Obrázek 1.19: Příklad DMAIC zadání projektu

Typů projektových zadání je nespočet. Může být i verbální, které
nedoporučuji, definované písemně několika větami nebo strukturované
do alespoň několika povinných sekcí. Oficiální projektové standardy,
jako jsou DMAIC (viz. obr. 1.19), IPMA, Prince2 mají svá specifika
v zadání, ale snad se shodneme na následujících povinných položkách:

• Název projektu – je podstatné pro zařazení projektu do pro-
jektových plánů. Obecně nebývá vhodné dávat projektu jméno,
které o předmětu projektu neříká zhola nic, ale jsou naopak
případy, kdy přesně toto zadavatel potřebuje: neutrální nicneří-
kající název.

• Přesná definice projektu, kvalitativní a kvantitativní (KPI) cíle
projektu, termín(y) dokončení. Zadavatel může uvést, i jaký způ-
sob řešení požaduje a může mít další doplňující požadavky k ře-
šení a nebo podobě výsledku.

• Popis aktuální situace případně rizika – pokud této kapitole
věnujete čas, mohou vzniknout potřeby k doplnění zadání nebo
vyjasnění rozsahu projektu (viz. dále).
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• Rozsah projektu – definujte, v jaké oblasti působnosti, technické,
prostorové, organizační, má být řešení a výsledek projektu apli-
kován. Pro zcela přesné zadání doporučuji i specificky zmínit,
čemu se tým určitě věnovat nemá.

• Rozpočet, pokud je nějaký a případně progrese plnění, pokud
je možné ji stanovit už v rámci zadání, např. dle stanovených
milníků. Pokud není v zadání, lze zde uvést i případné úspory
plynoucí z projektu a návratnost, tzv. business case.

• Návrh milníků a jejich načasování, jednoduchý rozvrh hlavních
fází, pokud lze stanovit bez dalších projektových kroků a ana-
lýzy.

• Tým – definujte vedoucího týmu a ostatní členy týmu (inženýry,
specialisty, kontrolní pozice) a ujasněte si, kdo je tzv. sponzor
projektu s rozhodovací pravomocí.

• Schůzky – zvolte správné načasování projektových schůzek, re-
vizních schůzek nebo schvalovacích schůzek a jejich účastníky.

• Podklady, sdílené pracovní disky, sdílený e-mail a SMS, sdílený
OneNote apod. – domluvte si, jaké digitální platformy pro shro-
mažďování dokumentů, evidence a sdílení dat tým použije.

Pro komplexní projekty zasahující do mnoha úseků společnosti lze
ještě doporučit a nejlépe stanovit jako povinný, tzv. komunikační plán.
Nesmíte podcenit komunikaci, přesvědčování ale i získávání důležitých
informací v rámci projektů. Vyhnete se tak jistému selhání např. or-
ganizačních transformací nebo procesních firemních změn. Váš tým a
lidé ve společnosti potřebují update. Vy ovšem též.

Přitom komunikační plán může být i poměrně jednoduchý. Např.
jaké skupiny lidí chcete v jakých fázích projektů informovat a o jakých
milnících či změnách. Vyslechnete si připomínky a komentáře, které
mohou být pro zadavatele a projektový tým velmi důležité. Zodpovíte
ideálně vše. Jste vedoucí pracovníci; komunikaci máte v popisu práce!
Jasnou, upřímnou a slušně vedenou.
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Obrázek 1.20: Zadání a správa projektu v Mindjet MindManager
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Pokud jde o vlastní správu projektů jsou nezbytným minimem
následující evidence:

• detailní bojový plán, ideálně projektová mapa v Mindjet Mind-
Manager (viz. obr. 1.20)

• zápisy ze schůzek

• organizované a strukturované sdílení poznatků/analýz/dat a tech-
nických podkladů (výkresy zařízení, layout)

• evidence otevřených neobjasněných bodů, stejně tak evidence
bodů typu „k tomu se později vrátíme, když zbyde čas, peníze,
prostor...“

• evidence nápadů

• agenda na další schůzky, revizní schůzky a komunikaci nebo pro
prezentace a reporty

• správa rozpočtu

• post-projektové aktivity či opatření nebo možnosti následných
projektů

V projektovém řízení je tedy nejdůležitější správné zadání a načaso-
vání uskutečnění projektu, perfektní komunikace ke všem zaintereso-
vaným stranám, spolehlivá evidence a sdílení projektové dokumentace
a pravidelné revize s týmem. Na začátku je vize a strategie, na konci
projekty se splněnými cíli.

Pravidlo 2 : Měj vizi, měj strategii. Transformuj
ji do specifických aktivit a projektů. Představ
strategii, její důvody a cíle svému týmu.



Kapitola 2

Praktické využití

Ačkoli bylo v předchozích kapitolách tohoto průvodce již mnoho i prak-
tických zastávek, hlavním účelem bylo seznámit se s tím, jaké jsou
možnosti prezentovaných nástrojů, jaké mají výhody a co je pod-
statné při práci s nimi. V druhé části bude průvodce sledovat cestu
výhradně praktických zastávek dle mapy 2.1. Navštívíme místa, která
musí každý vedoucí pracovník vidět, jako jsou denní a týdenní ru-
tiny, digitální prostor věnovaný záznamům kritických dat a plánů a
ukázky různých prakticky využitelných standardů zejména ve výrob-
ním prostředí. Pomoci mohou myšlenkové mapy a mobilní aplikace.

Obrázek 2.1: Zastávky praktické části stopařova průvodce

31
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2.1 Rutiny vedoucích pracovníků

Na naší první praktické zastávce nahlédneme do základních odpo-
vědností vedoucího pracovníka. Podíváme se, jaké opakované procesy
mohou pomoci se zvládnutím denní nálože úloh, aniž byste zapomněli,
co je nejdůležitější pro vás a pro váš tým.

Obrázek 2.2: Rutiny vedoucí pracovníků

Jednou z hlavních povinností vedoucího pracovníka je správná ko-
munikace. Umět věci vysvětlit a mít u toho trpělivost, umět se dobře
chovat a nezvyšovat hlas. Z pohledu osobní a týmové organizace při-
bývá na seznam těchto povinností ještě výborné plánování všech ak-
tivit a velmi logické a efektivní dávání problémů a řešení do
správných souvislostí, aby se vhodně využilo kapacit týmu. Denně
přibývá dalších a dalších problémů a následně úloh. Je vhodné, abyste
složité problémy, pokud je to nezbytné, štěpili na menší (tzv. porco-
vání slona) nebo naopak, malé problémy a jejich řešení z denní agendy
efektivně připojovali k větším řešitelským celkům, aby se jim mohl vě-
novat ten správný tým v ten správný čas. Urgentní problémy, tj. ty, co
bezprostředně ohrožují či omezují procesy, je potřeba řešit ihned bez
ohledu na složitost řešení. Důležité věci, tj. ty, které zásadně ovlivňují
procesy, jejichž stávající nastavení je zatím funkční, jsou právě před-
mětem nalezení vhodné vazby na již naplánované aktivity a projekty
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nebo alespoň vyhrazení nového časového okna k řešení v Plánu všech
aktivit a projektů. Je nežádoucí narušovat činnost týmu aktivitami,
které jsou sice důležité, ale ne urgentní a ohrožovat tak práci na jiných
úlohách či projektech. Co je důležité a co urgentní musí správně po-
soudit vedoucí pracovník. Tato rozhodnutí mají bezprostřední vliv na
efektivitu týmu a posléze i na efektivitu vedoucího pracovníka. Proto
těmto rozhodnutím a hledání správného načasování řešení věnujte vel-
kou pozornost. Pracujte s plánem aktivit pravidelně, zvažujte všechny
možnosti a nezapomeňte, že v této roli vedoucího pracovníka na vás
musí být maximální spolehnutí.

Svou pravidelnou práci s plánem všech aktivit a projektů (viz. obr.
1.5), který již obsahuje dohodnuté strategické projekty i roční cíle, je
ideální začít hned na začátku týdne, v pondělí ráno nebo v neděli
večer, v rámci přípravy priorit pro daný týden. Tato týdenní rutina
vaší osobní přípravy zásadně ovlivňuje jak vaší efektivitu tak efektivitu
a práci vašeho týmu. Vlastní přípravu, která se týká jak operativy, tak
projektových milníků a také schůzek, provádějte do osobní Evidence
týdenních priorit a operativy dle obrázku 2.3.

Obrázek 2.3: Zvýraznění týdenních priorit
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Stejně jako bylo uvedeno i u podobné evidence na obrázku 1.10
v předchozí kapitole, jsou i zde zvýrazněné oranžově veškeré týdenní
priority. Položky zvýrazněné v horní části se týkají sdělení nebo do-
tazu k týmu, položky ve spodní části se týkají vedoucího pracovníka a
jeho agendy. Souhrn všech týdenních priorit je v pravé horní části ob-
rázku, v šestém sloupci. Zdrojem pro stanovení priorit může být právě
Plán všech aktivit a projektů (viz. obr. 1.5), ale i záznamy kvartál-
ních priorit dle obrázku 1.17, projektové přípravy nebo denní evidence
manažera (viz. str. 7). I samotná denní operativa, pokračující či pře-
sunuté úlohy z minulého týdne, důležité opravy strojů, nálezy a s tím
související vyšetřování z minulého týdne mohou být v následujícím
týdni úlohou, na kterou je potřeba se zaměřit.

Obrázek 2.4: Zvýraznění týdenních priorit v MS Outlook

Všimněte si, že evidence týdenních priorit z obrázku 2.3 korespon-
duje se zvýrazněním priorit i v rámci kalendáře Outlook na obrázku
2.4 (oranžové položky) a to zejména v těch případech, které vyža-
dují vyhrazený čas na zpracování úlohy (update prezentace v pondělí,
návštěva alergologie a analýza smluv ve středu, revize risk analýzy
v pátek). Tento čas je potřeba si rezervovat s předstihem v rámci
týdenních příprav. U časově náročnějších aktivit mnohem dříve. Re-
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zervaci času v kalendáři je ideální provádět už během zápisu dané
úlohy do svých plánů, map nebo týdenních poznámek. Zejména v pří-
padě potřeby rezervace schůzek věnujte načasování svolávání schůzek
náležitou pečlivost a to následovně:

• 1 h schůzku svolat týden předem

• 2 h schůzku svolat 2 týdny předem

• 3 h schůzku svolat 3 týdny předem

• 4 h nebo celodenní schůzku svolat minimálně měsíc předem

Díky dodržování těchto pravidel nebude narušován standardní rozvrh
opakovaných schůzek a současně je zajištěn dostatek času na přípravu
vedoucího schůzky i účastníků schůzky.

Vyplatí se pravidelnou hodinovou schůzku týmu svolat např. na
každé pondělí o 30min delší, tj. zablokovat 1,5 h a těch 30min vyu-
žít na jiné schůzky s týmem, aniž by vznikaly další extra požadavky
na schůzky v průběhu týdne. Neplánované potřeby či diskuse celého
týmu tak mají v každém týdnu prostor, aniž by se násilně zasaho-
valo do změn jiných schůzek. Dodržet načasování je důležité u všech
schůzek a hlavně na všech úrovních řízení. Pokud vysoko postavený
manažer mění často termín konání svých schůzek, musí i jeho tým
měnit termíny svých schůzek pro své lidi a takové změny termínů mo-
hou vyvolat neuspořádanost schůzek v celé společnosti, neefektivitu
v práci na projektech, nelibost personálu a hroucení firemní kultury.

Těch 30min navíc lze využít i např. na měsíční či kvartální shr-
nutí stavu prioritních projektů, revizi investic apod. nebo na schůzky
s jednotlivci dle potřeby členů týmu. Pokud není nic potřeba prodis-
kutovat, mají všichni 30min k dispozici na svou práci.

V rámci příprav týdenních priorit, úloh, dotazů a schůzek s tím
spojených, nesmíte zapomenout na rezervaci času na přípravu na tyto
schůzky. Mít jasnou agendu, pročtené podklady a úplnou přípravu
včetně vlastních návrhů je nedílnou součástí týdenních příprav. I když
příprava na schůzku může zabrat až desítky minut, opakování schůzky
kvůli nepřipravenosti vedoucího schůzky nebo účastníků schůzky je
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výrazně zdlouhavější a navíc ztrátou času. Někdy se stačí jen zamyslet,
poznamenat několik poznámek, případně se podívat, jaké poznámky
k dané schůzce již zaznamenány jsou v evidenci agendy na schůzky,
podobně jako na obrázku 2.5 nebo jak bylo diskutováno na straně 18
v rámci zastávky týkající se Centrální mapy řízení a priorit v popisu
třetího větvení mapy.

Obrázek 2.5: Příprava na schůzky v Mindjet MindManager

V levé části obrázku 2.5 je seznam schůzek spolu s dalšími po-
známkami a e-maily, které jsou zařazeny v detailním větvení schůzky,
jako je hned u položky zaznamenané vlevo zcela nahoře. Uvnitř každé
položky reprezentující schůzku je pak výčet všech diskutovaných bodů
na dané schůzce a v daný den konání, jak je patrné z pravé části ob-
rázku 2.5. Podobný jednoduchý způsob přípravy na schůzky může být
ve většině případech zcela dostatečný a od vedoucího schůzky nevy-
žaduje většinou ani potřebu úhledných luxusních zápisů ze schůzky,
ale stačí jen rozeslat poznámky z pravé části obrázku 2.5 doplněné
o závěry z dané schůzky.
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Vaše efektivita v přípravě, efektivita schůzek a následně efekti-
vita celého týmu je v drtivé většině případů dostatečná, pokud se
držíte plánování, příprav a správy schůzek dle postupu výše. K vlast-
nímu průběhu schůzky nemáme prostor na naší zastávce v průvodci
ohledně týdenních priorit více pobýt, ačkoli správné strukturování
každé schůzky je též velmi důležité.

Týdenní priority a přípravy by nebyly tolik prospěšné, pokud by
nebyla dostatečná denní kontrola průběhu aktivit, obvykle spojená
s přírůstkem nových událostí, problémů a dalších změn. Zhodnocení
minulého dne a zpřesnění potřeb na další den lze provádět každý ve-
čer téhož dne nebo každé ráno následujícího dne a nebo ráno i večer.
V nepřetržitých provozech 24/5 nebo 24/7 je vhodné provádět pří-
pravu agendy dne spíše ráno, protože lze do vašich plánů zahrnout
nové informace i z průběhu noci a řešit vše potřebné ve dne.

Pro účel rychlé přípravy na agendu daného dne je velmi efek-
tivní mít standardizovaný postup sběru informací, denní rutiny, a
každý úkon denní přípravy optimalizovaný a rychlý. Po zapnutí PC
s MS Windows lze ihned spustit potřebné aplikace klávesovou zkrat-
kou Win+číslo, která koresponduje s pořadím aplikací na spodní liště
Windows. Outlook, Mindjet MindManager, OneNote, Excel dle ob-
rázku 2.6 lze spustit rychle přidržením klávesy Win a stisknutím číslic
1, 2, 3, 4.

Obrázek 2.6: Lišta Windows se seřazenými aplikacemi pro rychlé spuštění

Jako první se tak sice spustil Outlook, ale v rámci rychlé přípravy
denní agendy rozhodně nelze trávit drahocenný čas čtením e-mailů,
ale nyní jen výběrem těch e-mailů, které přinášejí důležité informace
právě pro denní přípravu. Volíme tedy jen zprávy ze směn, důležitá
upozornění, změny v agendě či termínu konání schůzek a prohlédneme
si ještě program dne z pohledu schůzek v kalendáři Outlook, abyste
měli přehled o organizaci dne jako celku.
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Další v pořadí se spustil Mindjet MindManager, který je nastaven
na otevření posledních použitých map. Vždy je to Centrální mapa ří-
zení a priorit (viz. obr. 1.11) a další důležité mapy, jako jsou mapa
problémů (viz. str. 53) a mapa některého z aktuálních důležitých pro-
jektů. Během rychlého čtení e-mailů z předchozího odstavce je Mindjet
MindManager tak již k dispozici pro zápis nejčastějších poznámek.

Pak následoval ve spuštění OneNote, kde jsou v případě sdíle-
ných projektových bloků zvýrazněny nové příspěvky tučným písmem
v názvu těch stran, kde došlo k aktualizaci od některého člena týmu.
Zároveň, stejně jako Mindjet MindManager, je OneNote připraven pro
okamžitý zápis nových informací z e-mailů.

Poslední v řadě se spustil Excel s tabulkou Denní evidence mana-
žera, kde jsou zaznamenány spíše středně dobé akce. Pokud nebyly
informace z tohoto přehledu zpracovány v rámci týdenních příprav
priorit, měly by být zpracovány během ranních příprav.

Nakonec přichází řada na specifické firemní aplikace či webové
stránky, kde lze pročíst reporty z výroby, zkontrolovat schránku s re-
klamacemi od zákazníků nebo prověřit stav aktuálního plánu a uti-
lizace výroby. Pro zápis potřebných informací poslouží kromě elek-
tronických systémů hlavně Týdenní příprava priorit z obrázku 2.3.
Celkově by ranní příprava neměla zabrat více jak 15min, ale doba
může být velmi odlišná dle typů provozu.

Pokud nejsou zaznamenány žádné vážné události během ranních
příprav, následovat může návštěva vlastního provozu, projektového
týmu či manažerů nebo zůstává prostor na čtení zbytku e-mailů.

Záznam postupu periodických aktivit nebo provádění periodic-
kých kontrol jsou další z rutin, které výrazně zrychlují vaše týdenní
i denní přípravy. Může se jednat např. o pravidelnou revizi již zmi-
ňovaných kvartálních priorit, jejíž přípravu je vhodné spojit s přípra-
vou týdenních priorit na konci každého měsíce. Nebo se může jednat
o záznam a znovu použití opakujícího se postupu, který jakkoli dobře
znáte, může v psané podobě sloužit jako kontrolní list (checklist) nebo
jako soukromý standard, který lze s každým jeho provedením dopl-
nit o drobné detailní informace, které tak budou i napříště po ruce.
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Obrázek 2.7: Ukázka evidence kvartálních priorit pro měsíční revize s týmem.
Opakovaně používaný jednoduchý standard

A jako každý standard lze i tento zlepšovat. Ukázky kvartálních prio-
rit i standardu jsou znázorněny na obrázku 2.7, kde v levé části jsou
hlavní kvartální úlohy v sedmi oblastech, podobně jako tomu bylo
na obrázku 1.17, včetně hodnocení aktuálního stavu úlohy. V pravé
části obrázku 2.7 pak jednoduchý standard napsaný záměrně v po-
době myšlenkové mapy, aby bylo možné snadno doplňovat potřebné
detaily k jednotlivým položkám, a to formou vnořených poznámek,
odkazů nebo podrobnějšího větvení struktury mapy.

Speciální pozornost v rámci efektivity příprav a správy periodicky
se opakujících aktivit věnujte roční periodě (viz. obr. 2.8). Každoročně
je mnoho shodných nebo podobných událostí a milníků, na které ne-
smíte zapomenout a musíte jim věnovat pozornost ve správný čas,

Obrázek 2.8: Periodické události v Plánu všech aktivit a projektů
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případně s jejich agendou počítat i při plánování jiných aktivit a pro-
jektů. K těmto periodickým aktivitám patří např. termín letní od-
stávky, termín fixace letní odstávky a období přípravy odstávkových
prací, příprava rozpočtů na další rok, prioritizace investičních projektů
na další rok, stanovení cílů na další rok nebo vyhodnocení plnění cílů
z minulého roku apod. Evidenci těchto periodických událostí udržu-
jeme v Plánu všech aktivit a projektů a v rámci vašich týdenních
příprav vám povinnost plnění těchto úloh nemůže uniknout.

Na rozdíl od periodických aktivit jsou ty neplánované, nárazové
úlohy, zkouškou evidence záznamů a plnění termínů pro každého pra-
covníka. Pokud je problematika skutečně malého rozsahu a je zadaná
prostřednictvím e-mailu, postačí někdy k zápisu úlohy jen označení
e-mailu příznakem „úkol“ (viz. obr. 2.9) a případně přiřazení připo-
mínky pro splnění. Nebo můžete úlohu zaznamenat do spodní části
osobní evidence týdenních priorit a operativy (viz. obr. 2.3).

Obrázek 2.9: Úkoly ke zpracování v MS Outlook

V případě plnění úlohy většího rozsahu poslouží pro záznamy ide-
álně opět struktura ve formě myšlenkové mapy, konkrétně Centrální
mapa řízení a priorit (viz. obr. 1.11). S využitím jejího prvního sloupce,
Osobní úkoly, jak je patrné z obrázku 2.10, lze snadno dokumentovat
mnoho typů podpůrných dat pro vykonání úlohy, jak bylo již disku-
továno na straně 16. Zaznamenání všech e-mailů, poznámek, odkazů,
prezentací, návodů a tabulek potřebných k vykonání takové úlohy je
v programu Mindjet MindManager velmi snadné a elegantní. Zejména
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přiřazení e-mailu k položce v mapě, který je značen otevřenou do-
pisní obálkou, umožňuje během práce na úloze otevírat e-maily přímo
z mapy a dle potřeby na e-mail odpovědět nebo ho přeposlat. Tato
struktura záznamů umožňuje plnění nárazových úloh velmi efektivně,
protože veškerou dokumentaci ke splnění úlohy máte na jednom místě.
Při plnění úloh se složitější strukturou mapy, je možné, podobně jako

Obrázek 2.10: Úkoly ke zpracování v Mindjet MindManager

v Outlooku, přiřadit k úloze, resp. položce v mapě, připomínku „Topic
Alert“. Výhodou této funkce je, že se připomínka z mapy uloží i do
kalendáře v Outlook. Připomínka se ozve, i když není spuštěn ani
Mindjet MindManager, ani Outlook.

Po splnění úkolu určitě záznamy nemažte, ale uschovejte buď při-
řazením k položce „Splněné“ nebo v jiné mapě. Nikdy nevíte, kdy se
k tomuto tématu budete muset vrátit.

Na úrovni celého závodu pak může k lepší efektivitě týmů, k fixaci
termínů v kalendáři a k strukturovanější organizaci času výrazně při-
spět tzv. definice standardního dne. Jde o obdobu každoročních
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periodických aktivit ovšem jen v rozsahu jednoho dne. V tomto stan-
dardu (viz. obr. 2.11) bývá především rezervován čas na pravidelné
denní schůzky a reporty, čas pro řešení kritických situací, ale může
být i definován např. čas na oběd, kdy se žádné schůzky nesvolávají.
V rozšíření tohoto standardu bývají definovány i termíny týdenních a
měsíčních schůzek, schůzek vedení nebo různých specifických revizních
schůzek. Aby byl standard respektován, je nezbytné zanést všechny
termíny standardu do všech Outlook kalendářů všech úrovní.

Obrázek 2.11: Definice standardního dne

Rutiny vedoucích pracovníků, jejich návyky, standardy pro opakující
se akce, pravidelné přípravy na úrovni týdne i dne, definice standard-
ního dne a standardní přístup k ukládání si informací jsou všechno
další prostředky, jak zajistit vyšší efektivitu svou i svého týmu.

Pravidlo 3 : Zachovej svůj přístup k práci jedno-
duchý a efektivní = rutinní.
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2.2 Strategie tvorby map
Další zastávka na naší cestě bude plná ukázek s návrhy možností, jaké
myšlenkové mapy začít kreslit, pokud byste chtěli vyzkoušet program
jako je Mindjet MindManager nebo jemu podobné, např. Freeplane.

Obrázek 2.12: Možnosti začátku kreslení map

Nejjednodušším začátkem může být zaevidování úloh, které jsou
nyní před vámi. Je možné si založit mapu výhradně na evidenci
vlastních úloh a nebo mapu strukturovanou podobně jako Centrální
mapa řízení a priorit (viz. obr. 1.11). Na obrázku 2.13 je široká pa-
leta typů poznámek ke 3 úlohám napojeným bezprostředně k položce
„Úlohy“: e-maily, odkazy na soubory na disku, tabulka psaná přímo
v Mindjet MindManager, termíny úloh a další detaily k nim. Vše
potřebné na jednom místě. Ačkoli lze takto vložit do mapy všechny
informace, které získáte, ve velkých mapách se jako jejich tvůrci zo-
rientujete, v obřích mapách budete mít problém i vy. Na jednoduché
úlohy je proto vhodné využít jiné typy záznamů (viz. str. 40).

Někdy může být snazší namísto aktuálních úloh se všemi detaily
zaznamenat do strukturované podoby myšlenkové mapy jen hlavní
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Obrázek 2.13: Evidence osobních úloh v myšlenkové mapě

cíle roku a jejich KPI (viz. obr. 2.14). Pokud začnete touto myš-
lenkovou mapou, můžete pak další nové úlohy připisovat do této mapy
nebo připisovat některé podrobnosti ke stávajícím cílům.

Obrázek 2.14: Cíle a KPI v myšlenkové mapě

Možná ještě jednodušším začátkem kreslení myšlenkových map
může být znázornění vize společnosti (viz. obr. 2.15). Jen jed-
noduché schéma a několik poznámek, které vystihují hlavní atributy
vize a vaši představu o společnosti v horizontu několika let. Právě pro
tento případ základních úvah a počátků strategií je struktura myšlen-
kových map ideální, nejen pro svou vizuální podobu, ale i pro záznam
vlastních konstruktivních úvah.

Od vize lze pak snadno přejít k zaznamenání mapy budoucí stra-
tegie. V případě obrázku 2.16 se jedná rovnou o investiční strategii
na následujících 5 let. Výhodou záznamu v podobě myšlenkové mapy
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Obrázek 2.15: Vize společnosti v podobě myšlenkové mapy

jsou jasně patrné návaznosti, které jsou naznačeny šipkami mezi po-
ložkami v různých letech a nebo reprezentovány barevností položek.
Investiční náklady spojené s jednotlivými položkami se sčítají do pá-
teřních polí s označením roku na horizontální ose a suma investic ze
všech pěti let se sčítá do pole vlevo na začátku osy. Jakékoli úpravy

Obrázek 2.16: Od vize k investiční strategii
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v této strategii, přesuny mezi roky, odebrání nebo doplňování polo-
žek se okamžitě promítne v nastavených součtech. Strategii v podobě
této myšlenkové mapy je velmi snadné aktualizovat a barevné rozlišení
položek usnadňuje čtení nebo prezentaci pro ostatní členy týmu.

Zcela obdobně jako mapu investiční strategie lze rozpracovat i
jiná strategická témata. Jistě běžný v mnoha společnostech musí být
strategický plán LEAN na obrázku 2.17. V různých oblastech jsou
zde navrhovaná zlepšení vedoucí např. ke zvýšení produktivity, efek-
tivnímu vyrovnanému plánování, ale také ke zlepšení komunikace a
firemní kultury bez kterých by žádné zlepšovací aktivity nemohly
vzniknout a udržet se. Časový harmonogram těchto akcí v podobě
Gantt-chart je automaticky vygenerován z myšlenkové mapy progra-
memMindjet MindManager a zobrazen v malém okně také na obrázku
2.17. Podoba LEAN strategie v časovém harmonogramu se posléze
bude hodit během integrace strategie do Plánu všech aktivit a pro-
jektů (viz. obr. 1.5). Spolu s dalšími strategickými plány musí být vše
shrnuto do jedné podoby, aby bylo možné všechny projekty přesně
rozvrhnout a koordinovat, aniž bychom přetěžovali projektové týmy.

Obrázek 2.17: Podrobná mapa LEAN strategie
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Pokud je vaše projektová i operativní agenda skutečně bohatá a
máte výkonný a spolehlivý tým (ne nutně velký tým), mohou se pů-
vodní jednoduché mapy strategie nebo mapy střednědobých úloh a
projektů vyvinout do podoby pracovních map jako je tomu na ná-
sledujících obrázcích 2.18 a 2.19. Obě ukázkové mapy mají kromě
rozsáhlého obsahu poznámek a úloh společný ještě původ, kterým je
zpočátku jednoduchá mapa.

Projektový plán na obrázku 2.18 vznikl z původní strategické
mapy z obrázku 1.14. Takto rozsáhlá projektová mapa rozhodně ne-
slouží k prezentačním účelům, ale jde o pracovní mapu vedoucího
projektu nebo sponzora projektů. Jen pro tvůrce bývá taková mapa
přehledná. Jen tvůrce si pamatuje, kde a co v mapě najde, orientuje se
v souvislostech naznačených dlouhými liniemi tenkých šipek a rozumí
a udržuje i časovou linii všech navazujících projektů. V takových pří-
padech bývá nutné mít tak rozsáhlou mapu, ale jinak nelze doporučit
ukládat všechny úlohy a poznámky do jedné mapy nebo map.

V kapitole 1 byly představeny obsáhlé možnosti, jak si evidovat
různé informace, vést poznámky nebo uchovávat e-maily. Zejména
pod velkým náporem úloh musíte udržet jako vedoucí pracovníci svou
„dokumentační kázeň“ a využít všech představených možností a ná-
strojů, jak si potřebné údaje zaznamenat a neztratit celkový přehled,
kontinuitu projektů a vazbu mezi operativou a projekty.

Jen omezené využití nabízených nástrojů a sklon psát si informace
převážně jen do papírového bloku nebo naopak snažit se veškerou
agendu evidovat v jedné mapě jsou extrémní přístupy, které nefun-
gují. Ve spěchu a pod tlakem mnoha požadavků člověk tíhne k volbě
nějakého jednoduchého a jednoho typu evidence. Komplexní agenda
ale vyžaduje přeci jen strukturovaný způsob záznamu a i když 1 zá-
pis do tabulky s projekty a 1 poznámka či e-mail s tím související do
myšlenkové mapy mohou působit v daném okamžiku jako časové ná-
ročnější, specifické využití představených nástrojů pro vaše poznámky
oceníte hned s nejbližší potřebou informaci znovu najít.

Typickou ukázkou komplexní agendy evidující všechny středně-
dobé aktivity úseku nebo týmu je mapa na obrázku 2.19. Jde o pra-
covní mapu, která obsahuje všechny potřebné informace k pracovním
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Obrázek 2.18: Pracovní projektová mapa strategie z obrázku 1.14
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Obrázek 2.19: Komplexní řízení mnoha střednědobých úloh
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okruhům pro celý tým. Samozřejmě, všechny milníky pochází buď
z mapy strategie nebo z Plánu všech aktivit a projektů, nebo-li vše je
spolu správně provázané a časově koresponduje. Operativní a menší
úlohy jsou evidovány např. v Evidenci týdenních priorit a operativy
(viz. obr. 1.10) a v pracovní mapě pak jen např. shrnutí výsledku.
Mnoho drobných akcí zejména v kombinaci s operativou je možné
evidovat jen na úrovni schůzek týmu (viz. obr. 2.5). Díky takovému
přístupu budou mít záznamy své správné místo a pracovní mapy bu-
dou sice velké, ale pro autora stále čitelné. Všechny informace budou
rychle dostupné.

Právě i jen prostá evidence informací může být další možností,
jak začít kreslit myšlenkové mapy. Na příkladu na obrázku 2.20 je část
projektové mapy, kam byly postupně doplňovány informace k tématu
produktu Vx. Jak je patrné hned z hlavní položky projektové mapy,
informace byly postupně zaznamenávány 550 dní. Na každé schůzce,
úvodní, přípravné, testovací a z každého e-mailu týkajícího se tohoto
produktu, byly potřebné informace doplňující celkový přehled o pro-
duktu zapsány strukturovaně do mapy. Kontinuita poznámek a všech
diskutovaných témat je v tomto případě pro tvůrce mapy zajištěna.

Obrázek 2.20: Shromažďování informací o připravovaném projektu
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Kromě běžných informací z prvních schůzek, jako jsou jména pro-
duktových variant a objem výroby, postupně přicházejí schůzky s po-
drobnějšími informacemi zaznamenané např. v podobě malé tabulky.
Dále specifika některých zařízení a postupně se v přípravě produktu
dostaneme k informacím ohledně balení, požadavkům na dokumen-
taci nebo k zadání počtu kusů pro první výrobu. Opět jsou všechny
informace strukturované a rychle dostupné.

Pokud byste nezaznamenávali informace v tomto formátu, ale např.
jen poznamenali do papírového bloku na každé schůzce, budou všechny
tyto údaje v časovém rámci 550 dní pravděpodobně dostupné hned
v několika takových papírových blocích a obtížně dohledatelné.

Další možností, naopak jednoduchou, kde využít myšlenkové mapy,
jsou organigramy. Z ukázky na obrázku 2.21 je zřejmá přehlednost
takového záznamu spolu s poznámkami, které popisují různé vazby
nebo dočasné změny v organizační struktuře. Tvůrce této mapy ocení

Obrázek 2.21: Organigram v podobě myšlenkové mapy

jednoduchost a flexibilitu evidence – změny umístění položek lze pro-
vést v programu Mindjet MindManager pouhým přetažením myší.
Obdobné organigramy je možné přímo v mapě nebo vloženou tabul-
kou doplnit o přesnější kalkulace počtu lidí, zastoupení na směnách
nebo v různých typech směnových kalendářů. I nadále však zůstane
výsledná mapa velmi přehledná a díky tomu může být pochopení do-
plněných sumárních tabulek více srozumitelné pro ostatní.
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Když už mluvíme o srozumitelnosti, určitě je vždy vyžadovaná při
tvorbě standardních postupů, tj. standardů. Jednoduchost, jasná
struktura, pořadí akcí a vizualizace jsou zárukou dobrého standardu1

a jeho pochopení. Všechny tyto prvky jsou patrné z obrázku 2.22, kde
levá část obsahuje specifické parametry pro daný proces a pravá část
znázorňuje pořadí plnění úloh v jednotlivých krocích.

Obrázek 2.22: Standardní (operační) postup

1Dle Toyota Production System (TPS) jsou hlavními atributy výrobního stan-
dardu procesní čas, pořadí operací a meziprocesní zásoba.
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Poslední možnost vizualizace a zároveň posledním doporučením,
jakou mapu začít kreslit první, jsou evidence problémů. Mapa se
záznamy všech problémů (viz. obr. 2.23) vzniká postupně, přibývají
nové položky, ale i podrobnosti ke starším ještě nedořešeným problé-
mům. Někdy šetření vyžaduje různé testy vzorků a analýzy procesů,

Obrázek 2.23: Myšlenková mapa problémů a vyšetřování

interview, pořízení fotografií, schůzky týmu, reporty a samozřejmě
nápravná opatření. I tato zdlouhavá šetření, která spotřebovávají čas
vašich týmů, potřebují koordinaci a udržení směru vyšetřování. Bez
podrobné evidence by řízení tohoto procesu nebylo možné. Navíc, po-
kud se podobný problém znovu vyskytne, určitě by měl být jeden
z vašich prvních kroků ověření minulých nápravných opatření, které
jsou v myšlenkové mapě přehledně uvedená.

Ať už formát myšlenkové mapy nebo jiný typ zápisu, bezpochyby patří
záznamy z vyšetřování a analýz ke kritickým informacím, které by si
měl každý vedoucí pracovník systematicky evidovat (viz. str. 69). Ob-
dobně lze doporučit vedení jakýchkoli záznamů ve smyslu ukázek myš-
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lenkových map v této kapitole, protože mít strukturovaný systém po-
známek je základem vaší efektivity. Bez rychle dostupných informací
se dnes neobejdete a je ostatně hlavním účelem tohoto stopařova prů-
vodce vás inspirovat třeba formátem myšlenkových map, abyste váš
současný systém poznámek zdokonalili a byli tak co nejefektivnější.

Pravidlo 4 : Zapisuj si poznámky ne k tématu
„Schůze XY“, ale k položce v myšlenkové mapě,
kam poznámka patří.

2.3 Využití mobilních aplikací

Další zastávka na naší cestě stopařova průvodce nás zavede do oblasti
většinou stále zcela nové, alespoň v prostředí výrobních společností.
Ačkoli jsou mnohé výroby vybaveny komplikovanými a moderními
řídícími systémy, je využití mobilních aplikací vedoucími pracovníky
podceňované. V souvislosti s naším tématem způsobu správy vlastních
dat a poznámek vynecháme specifické aplikace náležející k řídícím
systémům a zastavíme se především u mobilních běžně dostupných
aplikací v našich telefonech a tabletech (viz. obr. 2.24).

Obrázek 2.24: Užitečné mobilní aplikace
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Jestli že se přeci jen rozhodnete používat myšlenkové mapy pro
svou denní práci, nabízí se i mobilní verze Mindjet MindManager
na čtení i editování vašich map. Její rozhraní je odlišné od PC varianty
(viz. obr. 2.25), ale své mapy tak máte vždy po ruce. K synchronizaci
lze použít cloudové úložiště přímo pod hlavičkou Mindjet nebo si mapy
kopírovat do složky „maps“ vašeho interního úložiště v telefonu či
tabletu (systém Android).

Obrázek 2.25: Mobilní varianta Mindjet MindManager

Pokud by vám nevyhovovala mobilní varianta Mindjet MindMa-
nager, můžete informace ze svých map tisknout do PDF (přes PDF
tiskárnu) a nebo exportovat do obrázku, který si uložíte např. v apli-
kaci OneNote spolu s dalšími podklady, které k určitému tématu po-
třebujete, jak ilustruje obrázek 1.8 v předchozí kapitole.

Zajímavá funkce, kterou nabízí Mindjet MindManager v PC verzi,
se jmenuje „Pack and Go“. A její pomocí vytvoříte ZIP soubor, který
obsahuje mapu i se všemi přílohami a odkazovanými soubory. V mapě
budou všechny odkazy přesměrované na soubory v novém balíčku.
Snadno se tak dá přenášet celá projektová mapa se vším, co potřeba.
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Pokud by jste chtěli mít na kterémkoli PC mapu a všechny její
přílohy vždy v jednom balíčku, podobně jako s funkcí „Pack and
Go“, avšak bezpečně šifrované, může být pro vás perfektním nástro-
jem program VeraCrypt. Jde o open-source šifrovací program, který
kromě šifrování celého disku nabízí i vytvoření šifrovaného souboro-
vého kontejneru, kde mohou být všechna vaše data schována. Ačkoli
tento kontejner vystupuje na vašem disku jako 1 soubor, po jeho při-
pojení programem VeraCrypt se chová jako logický disk, kde najdete
svou mapu a všechny její přílohy. Protože souborová struktura na ta-
kovém disku bude na každém PC shodná, odpadají jakékoli problémy
s odkazy na přílohy map apod. a současně máte svá data v bezpečí.

Pro sdílení krátkých informací, obrázků i videí nebo odeslání jed-
noduchého dotazu (viz. obr. 2.26) v rámci týmu mohou posloužit apli-
kace, které se běžně používají v soukromém životě, jako jsou komu-
nikátory WhatsApp, Viber a nebo velmi bezpečný Signal2. Stačí si
pro celý tým nadefinovat skupinový chat a mnoho informací lze zjistit
či sdílet velmi rychle a operativně, aniž byste museli dojít za každým
členem týmu, nebo každému volat a nebo psát e-mail, jakmile budete
v kanceláři. Jen je nutné nastavit pravidla komunikace, jako např.

Obrázek 2.26: Skupinový chat v aplikaci WhatsApp

nepsat celému týmu brzy ráno nebo pozdě večer a nebo jaký typ in-
formací budete na skupinovém chat týmu sdílet (jaký typ pracovních
informací a jaký typ soukromých, pokud vůbec nějaké).

2komunikace v aplikaci Signal je kompletně šifrovaná a jako open-source pro-
gram umožňuje kontrolu bezpečnosti celé aplikace
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Ve spolupráci s komunikátory a nebo aplikacemi pro poznámky,
lze velmi elegantně a efektivně pořídit snímek aplikací Office Lens.
Jak naznačuje červený rámeček na obrázku 2.27, aplikace umí nalézt
okraje dokumentu nebo promítané prezentace a následně daný snímek
geometricky narovnat, aby vypadal, jako kdyby byl pořízen v per-
fektně kolmém směru. Pokud má aplikace problém s detekcí u málo
kontrastních hran, nabízí se i ruční doladění snímku. Aplikace je vý-
borným pomocníkem pro scanování dokumentů (případně následné
odeslání nebo sdílení) a pro doplnění poznámek přímo do pořízeného
snímku promítané prezentace, jako je na obrázku 2.28.

Obrázek 2.27: Detekce dokumentu v aplikaci Office Lens

Z pohledu zaznamenávání poznámek a komentářů do právě po-
řízených snímků např. z přednášky, je výhodným balíčkem mobilní
verze OneNote. Ta sdružuje jak flexibilitu v psaní poznámek, uklá-
dání různých informací včetně fotek i A/V nahrávek a jejich sdílení,
tak i možnost přímo zaznamenat geometricky narovnané snímky apli-
kací Office Lens a rovnou je doplnit o své poznámky, jako je tomu
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na obrázku 2.29. Protože mobilní verze OneNote je propojená s va-
ším účtem Microsoft, přenáší se automaticky všechny poznámky i do
PC, kde je lze dále zpracovat, případně zařadit do myšlenkové mapy
k danému tématu.

Obrázek 2.28: Poznámky ve snímku pořízeném aplikací Office Lens

Obrázek 2.29: Poznámky psané přímo na přednášce v mobilním OneNote
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Pro psaní digitálních poznámek rukou lze s velkou výhodou použít
kombinaci tabletu a pera, které dnes standardně dodávají společ-
nosti např. Samsung a Apple. V případě obou výrobců jsou jejich
tablety plně optimalizovány pro práci s perem včetně integrovaných
poznámkových bloků a nabízejí širokou paletu funkcí mnohdy na mo-
bilních telefonech nedostupných.

Výhodou psaní poznámek perem na tabletu jsou jak výše uvedené
možnosti vpisování komentářů do právě pořízených snímků (viz. One-
Note, Office Lens), tak možnosti záznamu složitých schémat (viz. obr.
2.30), které by v případě využití tužky a papíru bylo obtížné a ne-
přehledné. Aplikace v tabletech nabízejí různé možnosti volby barev

Obrázek 2.30: Schéma psané perem na tabletu

a tahu, volby pozadí (milimetrový papír apod.) nebo možnosti kres-
lení předdefinovaných geometrických tvarů. S objekty zaznamenanými
perem pracují i v blocích, tj. můžete si vybranou část poznámek po-
sunout jinam a uvolnit místo pro jiné poznámky. Lze tak snadno vy-
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tvořit poznámky s ilustracemi, které jsou čitelné a dobře uspořádané.
Zejména se taková forma zápisu hodí např. na vyšetřovacích schůz-
kách neshod nebo jiných schůzkách, kde se hodně diskutuje, setkává
se hodně názorů a tým se snaží něco řešit.

Kromě tabletů nebo velkých mobilních telefonů s perem jsou k dis-
pozici i notebooky s dotykovým display a perem, kde lze využít jak
mobilní flexibilní přístup, tak výkon počítače a mít všechna data na
jednom místě, popř. zálohy na cloud. Své poznámky a jiné informace
v digitální podobě dnes můžete mít kdykoli a kdekoli dostupné, a tedy
máte i možnost kdykoli a kdekoli si snadno cokoli poznamenat.

Jednou z projektových aplikací, kterou lze využít snad na všech
platformách, je aplikace Asana pro sdílení úloh a projektových plánů
v rámci týmu (viz. obr. 2.31). Aplikace nabízí, dle volby předplat-
ného, vizuálně přehledné seznamy úloh, odpovědností, projektových
harmonogramů a kalendářů. Na PC je Asana dostupná v rozhraní
internetového prohlížeče, v mobilních zařízeních v podobě aplikace i
s komfortem notifikací o aktualizacích stavu úloh a jejich plnění.

Obrázek 2.31: Ukázky využití Asana dle prezentace výrobce

Protože lze snadno do komentářů k jednotlivým úlohám vklá-
dat i přílohy, je Asana vhodnou platformou pro efektivní koordinaci
projektového týmu, který má všechny informace strukturovaně ihned
k dispozici a na všech zařízeních. Další výhodou je možnost integrace
Asana do komunikační infrastruktury MS Teams, kdy vhodně dopl-
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ňuje tento balík chatování, video schůzek a sdílení souborů o projek-
tovou platformu. MS Teams se tak díky Asana a dalším doplňkům,
jako je např. i sdílený OneNote, mohou stát velmi silným digitálním
informačním nástrojem pro rozsáhlé projekty a větší týmy, které by
se jinak složitě osobně setkávaly.

Pravidlo 5 : Využívej možnosti průběžné pří-
pravy k zadanému úkolu.

2.4 Kritické položky
Na cestách stopařova průvodce je mnoho důležitých zastávek, ale nic
není tak zásadní jako evidence tzv. kritických položek (viz. obr. 2.32),
nebo-li záznam údajů, které musí mít každý vedoucí pracovník v nej-
lepším pořádku se všemi navazujícími detaily. Formát zápisu v tomto
ohledu není podstatný, hlavní je, aby byly všechny informace pohro-
madě (poznámky, soubory, e-maily, obrázky) a vždy snadno dostupné.

Obrázek 2.32: Typy kritických položek k pečlivé evidenci

Jistě k nejdůležitějším poznámkám vedoucích pracovníků patří
evidence agendy a záznamu schůzek, zejména schůzek s nadříze-
ným a schůzek s týmem. Toto téma bylo probráno podrobně již
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na dvou zastávkách stopařova průvodce (viz. str. 18 a 36). Pro hlavní
evidenci všech schůzek byla doporučena Centrální mapa řízení a pri-
orit (viz. obr. 2.5), nadefinován časový odstup pro svolávání schůzek
a doporučena průběžná příprava agendy na schůzky.

Protože je povinností vedoucích pracovníků zajišťovat správnou
komunikaci, jsou pečlivá příprava a vedení schůzek priorita. Ačkoli
formát vedení v podobě myšlenkové mapy zajišťuje veškerý komfort
správy schůzek, lze pro schůzky využít i jednodušší způsoby. Když
pomineme papírky na monitoru a papírový blok, organizátoři schůzek
často využívají Excel, zápisy ve Wordu nebo evidují potřebné infor-
mace v Outlooku a to buď v těle svolaných schůzek nebo jako po-
známku či rozepsaný e-mail. Každý z těchto způsobů evidence fun-
guje, avšak pravidelná příprava na schůzky, kázeň v organizaci termínů
schůzek ideálně bez následných změn jsou základními stavebními ka-
meny efektivních schůzek ve společnosti a efektivity týmu.

Mezi kritické položky k evidenci určitě patří i záznamy dlou-
hodobých plánů a nápadů. Hlavní plány, strategie a její propad
mezi zaměstnance skrze Plán aktivit a projektů (viz. kap. 1.2.2), jsou
opravdovou nezbytností, ale jak zacházet s dalšími novými nápady?

Obrázek 2.33: Evidence nápadů a úloh jako součást kvartálních priorit

Jednou z možností je vést si jednoduchou mapu nápadů a dal-
ších poznámek. Nebo je možné využít např. mapy kvartálních priorit,
jako na obrázku 2.33. Při pravidelné revizi kvartálních priorit jednou
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měsíčně obvykle bývá prostor k provedení minoritních změn a upřes-
nění. Na obrázku 2.33 v mapě vedené v Mindjet MindManager jsou
nové nápady, upřesnění, poznámky či připomínky zapisovány vedou-
cím pracovníkem jako „Topic Notes“ k centrálnímu tématu. Všimněte
si v pravé části obrázku, že navzdory mnoha jiným projektovým ma-
pám a excel bojovým plánům, jsou v poznámkách Q1 mapy priorit
uloženy upřesnění a připomínky pro Q2, ale již i Q3 a Q4. Někdy je
lepší mít poznámku k tématu dvakrát než vůbec.

Hodně různých myšlenek napadne člověka při provádění rutinních
činností, jako je např. řízení automobilu nebo při usínání. V těchto
případech lze využít např. připravený formát poznámek v mobilním
zařízení, zejména pokud víte, že o daném tématu budete přemýšlet.
Jedna z mnoha možností je znázorněna na obrázku 2.34. Pro aktuálně
řešené téma jsou do poznámky v mobilním zařízení vložené mapa a
soubor MS Word a již některé textové poznámky. Dostupné je i psaní
perem nebo prstem. Je pak snadné kdykoli, vyjma řízení automobilu,
nápad k tématu poznamenat.

Obrázek 2.34: Připravená poznámka v mobilním telefonu pro evidenci nápadů

Při řízení automobilu se nabízí např. hlasové ovládání a diktafon
telefonu nebo poznámkový blok. I když je psaní do bloku, stejně jako
na mobilu, za jízdy nepřípustné, lze do bloku A5 ležícím na předním
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sedadle nebo palubní desce snadno poslepu zaznamenat klíčové slovo,
které danou myšlenku nejlépe vystihuje a nápad připomene. Blok pa-
pírků přijde stejně tak vhod na nočním stolku. V nejbližší možné chvíli
lze pak nápad zapsat do odpovídající evidence.

Obrázek 2.35: Přehled základní nástrojů hlídání termínů

Termínované úlohy, projektové milníky a osobní sliby je nutné do-
držet. S hlídáním termínů, samozřejmě za předpokladu správného
zapsání úlohy, může pomoci mnoho nástrojů a evidencí. Shrnutí těch
základních možností ilustruje mapa na obrázku 2.35. V prvním sloupci
jsou možnosti pro krátkodobé úlohy. Patří sem:

• Evidence týdenních priorit a operativy (viz. str. 15),

• Centrální mapa řízení a priorit (viz. str. 41) s možností připo-
mínky „Topic Alert“ v programu Mindjet MindManager,
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• MS Outlook s připomínkou k úloze v e-mailu nebo připomín-
kou v kalendáři, popřípadě připomínky nastavené v mobilních
zařízeních.

Pokud by v dané situaci nebyl záznam do Evidence týdenních priorit a
operativy dostatečný, je forma elektronické připomínky „Topic Alert“
tou nejuniverzálnější možností. Připomínka je nezávislá na spuštění
Mindjet MindManager, promítne se i do kalendáře Outlook a tedy
připomínku uvidíte i v synchronizovaném mobilním zařízení. Jedním
podstatným doplňkem je obohatit na začátku elektronickou připo-
mínku v kalendáři o symbol, např. # (viz. obr. 2.36), díky kterému
půjde na první pohled rozlišit zejména v mobilních zařízeních, co je
pouhá připomínka a co je schůzka v kalendáři.

Obrázek 2.36: Rozlišení schůzek a připomínek v kalendáři

Střednědobé termíny a milníky (viz. obr. 2.35) lze též ohlídat,
podobně jako krátkodobé v předchozím odstavci, pomocí připomínek,
ale klíčem ke spolehlivosti jsou spíše týdenní přípravy a plánování
týdenních priorit do Evidence týdenních priorit a operativy, jak je
popsané na straně 33. Vybrané akce, testy a dokončení projektových
fází lze vyčíst z následujících podkladů:

• Excel denní evidence manažera (viz. str. 7),

• Přehledu kvartálních priorit (viz. str. 24),

• Propadu KPI a strategie na shopfloor (viz. str. 23),

• Excel Periodických událostí v Plánu všech aktivit a projektů
(viz. str. 39).
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Plán všech aktivit a projektů poslouží výborně i pro hlídání dlou-
hodobých termínů. Spolu se strategickými mapami (viz. str. 21) nebo
Hoshin–Kanri maticí (viz. str. 25) však není nutné těmto podkladům
věnovat pozornost každý týden, ale obvykle stačí jednou za dva až tři
týdny, opět v rámci týdenních příprav. Předpokládá se však, že Plán
všech aktivit a projektů obsahuje veškeré roční akce a projekty, a že
strategické mapy jsou aktuální a pravidelně revidované.

Tento přístup, představená struktura plánů, významně ovlivňuje
efektivitu vaší a týmu tím, že je většina aktivit pod dohledem a díky
tomu koordinovaná tak, aby měl celý tým šanci se věnovat systema-
tickým zlepšením i přes velmi bohatou denní operativu. Ostatně říká
se, že operativa je spravedlivý trest za podceněnou strategii.

Analýza KPI a řešení nejhorších výsledků jsou nejen kritic-
kými položkami k evidenci, ale především absolutní samozřejmostí
snad každého procesu v každé společnosti. Nejčastěji je potřeba řešit
výkonová KPI, ale i kvalitativní nebo logistické prvky (čas dodávek
apod.). Report alespoň základních procesních charakteristik jde s mo-
derními systémy dnešní doby dělat většinou na denní i týdenní bázi.
Denní report obvykle směřuje k denním prioritám a korekcím (opera-
tiva), zatímco týdenní a posléze měsíční reporty (viz. obr. 2.37) spíše
cílí na systematické nápravy a vznik nových projektů.

Obrázek 2.37: Rozbor kvalitativního KPI
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Když vynecháme operativu, tak jednou z osvědčených technik ná-
pravy procesů je vyhodnocení týdenních problémů (poruch, zastavení
nebo zmetků), jako je na obr. 2.38, které ovlivnily sledovaná KPI, a na-
plánování odpovídajících korekcí na následující týden pro 1–3 hlavní
problémy. Pokud je vše i v průběhu týdne správně prodiskutováno
s týmem, shledáte, že na části náprav se již pracuje (vyplynulo z den-
ních reportů a operativy), některé nápravy se uskuteční o víkendu
nebo v následujícím týdnu a některé nápravy vyžadují investici nebo
iniciaci projektu. S tím následně souvisí definice projektu, napláno-
vání hlavních milníků projektu do Plánu všech aktivit a projektů a
vytvoření projektové myšlenkové mapy.

Obrázek 2.38: Jednoduchá evidence týdenních problémů a náprav

Pokud je problém komplikovaný a řešení není známé, resp. nejprve
je potřeba např. vyšetřit příčiny problému (RCA=Root Cause
Analysis=Řešení kořenových příčin), mění se forma schůzek na vyšet-
řovací schůzky týmu. Vyšetřovací schůzky by měly mít jasně stanovený
a rezervovaný čas konání ideálně na denní bázi (viz. definice standard-
ního dne str. 42), nadefinované, co má být na takovou schůzku předem
připravené (datum, čas události, kdo ji zjistil atd. – viz. červený text
na obr. 2.39 a 2.40) a stanoven tým a odpovědná osoba za vyšetřování
a definici náprav. Během vyšetřování je nezbytné klást důraz na úplný
a přesný zápis, aby se nakonec správně definovala nápravná opatření
a na nic se nezapomnělo. Dle problematiky lze volit zápis psaný např.
na tabletu (viz. obr. 2.30) a nebo strukturovaný formát myšlenkové
mapy s jednoduchou časovou osou, kde je navíc patrné, jak se řešení



68 KAPITOLA 2. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Obrázek 2.39: Sumarizace okamžitých akcí pro vyšetřování

Obrázek 2.40: Standardizovaná vyšetřovací analýza (1. část)
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během schůzek postupně vyvíjelo a na základě jakých úvah se došlo
k závěru, jak je patrné ze struktury mapy na obrázku 2.41.

Obrázek 2.41: Zápis z vyšetřování v podobě myšlenkové mapy

Ať už chcete problém správně definovat v rámci části okamžitých
akcí na obrázku 2.39, nebo již začínáte s analýzou a vyšetřováním
problému, vždy je správný začátek jít na „místo činu“. Prohlédněte
si proces, technologii, stroje a proberte situaci vždy s lidmi. Správná
definice problému a ověření negativního výsledku, tedy potvrzení si,
že se skutečně problém vyskytuje v podobě, jak je definován, jsou
klíčové první kroky vyšetřování.

I kdyby byly příčiny problému ve výrobě odhaleny již v rámci se-
stavování správné definice problému dle otázek zvýrazněných červeně
na obrázku 2.39, je potřeba zodpovědět i další na problém aplikova-
telné otázky, které jsou uvedené dále: ověřit stav skladů, současnou
situaci ve výrobě a počet vadných kusů, nejbližší plán výroby posti-
ženého produktu a kolik je tedy celkem času na vyšetřování. Zajis-
tit alespoň případné okamžité a provizorní nápravy a situaci probrat
s lidmi. Vše musí být přesně evidované vedoucím vyšetřování.

Dle typu průmyslu může být jediným oficiálně dokumentovaným
výstupem šetření buď jen úprava standardu/postupu/údržby, který
zajistí dostatečnou prevenci, nebo musí být proveden oficiální záznam
celé vyšetřovací zprávy s plánem náprav. Bez správného zápisu a bez
dostupného rámcového standardu vhodného pro vyšetřování v dané
společnosti, budete mít problém jak se sestavením vyšetřovací zprávy,
tak se spolehlivostí náprav, tak i s šetřením v dalších situacích. Revize
vyšetřovacího standardu na základě úspěchů i neúspěchů v předchozím
vyšetřování jsou též nedílnou součástí zlepšování procesů. Proto je tak
důležité záznamu celé historie vyšetřování věnovat velkou pozornost.
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Obrázek 2.42: Standardizovaná vyšetřovací analýza (2. část)

Jak je zřejmé z obrázků 2.40 a 2.42, bývá analýza problému velmi
různorodá. Tyto předkládané standardy ve stopařově průvodci spíše
sumarizují rozličné možnosti ve výrobním prostředí, ale rozhodně ne-
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obsahují univerzální návod na vyšetřování a RCA. Technik RCA je
mnoho. Z povahy pozorovaného problému může být iniciován projekt,
např. dle DMAIC3 přístupu, nebo se využívají další počáteční vyšet-
řovací přístupy RCA, jako je „5x proč“ a „Rybí kost4“, které jsou
spolu s návštěvou týmu na „místě činu“ (ve výrobě se označuje jako
Gemba) těmi nejzákladnějším a současně nejdůležitějšími nástroji vy-
šetřování. Kromě ukázky evidence jednoho vyšetřování dle obrázku
2.41 je vhodné zakomponovat vše o problému do podoby celkové Mapy
všech problémů a vyšetřování představené na straně 53.

Rozlišení typu problému dle znalosti popisu problému, příčin a
řešení velmi přehledně pro jednotlivé úrovně projektu (PDCA, RCA,
Six Sigma) znázorňuje matice na obr. 2.43.

Obrázek 2.43: Matice projektových úrovní

Všechny zmiňované kritické položky k evidenci vedoucím pracovní-
kem, ať už jsou to schůzky týmu, plány a nápady, dohodnuté termíny
projektů nebo informace z vyšetřování problému, mají jedno společné:
jsou zásadní pro efektivitu celého týmu a tedy potřebují výjimečně
přesné a strukturované zápisy.

Pravidlo 6 : Stále pamatuj na to, co je důležité.

3DMAIC je model řízení projektu dle Six Sigma metodiky: D –Define (defi-
novat), M–Measure (měřit), A –Analyze (analyzovat), I – Improve (zlepšit), C –
Control (kontrolovat a řídit)

4označuje se též jako Ishikawa diagram nebo anglicky Fishbone diagram
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2.5 Standardizace a školení

Standardizace a zejména následné školení jsou na první pohled nety-
pickou zastávkou ve stopařově průvodci. Podoba standardů (směrnic,
instrukcí, pracovních postupů, SOP) bývá odlišná i v rámci jedné
společnosti a volí se taková, aby byla pro danou činnost nejsrozu-
mitelnější. V mnoha ohledech převládají obrázky. Školení personálu

Obrázek 2.44: Krátká zastávka na téma školení

zdánlivě jen vyžaduje seznámení pro celý tým. Ve skutečnosti jsou ale
standardy i školení zcela esenciálními prvky, bez kterých nemůže ve
společnosti takřka nic fungovat a proto stojí i toto podceňované téma
za alespoň malou pozornost, resp. krátkou zastávku ve stopařově prů-
vodci (viz. obr. 2.44).

Bez standardů se nejde rozvíjet, nejde nic zlepšovat, určitě ne sta-
bilně. Absence standardů znamená, že proces je pokaždé prováděn
jinak a tedy není ani jasné, jaký scénář procesu vylepšit. A pokud
se přeci jen povede proces vylepšit díky skvělému nápadu, kdo by
nový postup dodržoval, když každý postupuje jinak? Nemusí to ani
nutně znamenat, že ve společnosti je anarchie a každý si dělá co chce,
ale může se jednat o špatné pochopení postupu (jakkoli předaného
a zaškoleného) a o chybějící kontrolu provádění práce nadřízeným.
Dostáváme se tedy opět k efektivitě a úsporám času, tedy předmětu
našeho stopařova průvodce. Zajistit a ujistit se, že každý člen týmu ví
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přesně, co, jak, kdy a proč má dělat v rutinních či projektových čin-
nostech, je velkou odpovědností vedoucích pracovníků. Uspořený čas a
minimalizace problémů, které se dostaví s pečlivým dodržováním této
odpovědnosti, dalece převyšují investovaný čas vedoucího pracovníka.

Mezi nejčastější standardy výrobních závodů patří procesní a údrž-
bové postupy, ale nelze opomenout bezpečnostní a kvalitativní aspekty.
Oba aspekty lze buď rozvést v samostatných standardech a nebo inte-
grovat do procesních standardů jako varování přesně v těch pasážích,
kde je kvalitativní a bezpečnostní hledisko podstatné.

Kromě spíše strukturně netypického, avšak velmi užitečného stan-
dardu z obrázku 2.22, vytvořeném v podobě myšlenkové mapy, jsou
obecně velmi účinným doplňkem standardů obrázky v podobě sché-
mat a nebo komentované fotografie.

Na obrázku 2.45 je ukázka schématu, který jednoduše a názorně
popisuje hned několik výrobních kroků se všemi potřebnými para-
metry a s konfigurací otevřených/zavřených ventilů ve všech fázích
procesu. V této podobě může schéma sloužit jako skutečný stan-
dard, který lze v praxi využít ihned, zatímco standard popisující toto
schéma jen textově by nikdo nikdy nepoužil.

Obrázek 2.45: Schéma pro řízení výrobního procesu
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Podobný ilustrační a efektivní standard, který může sloužit pro
potřeby vizuální nezaměnitelnosti, pro uspořádání předmětů nebo pro
rychlou kontrolu malých zásob nebo nějakých příprav, je znázorněn
na obrázku 2.46. Fotografie je doplněná potřebnými komentáři a ba-
revným značením. Mnohdy takové obrázky vnikají v reakci např. na

Obrázek 2.46: Vizualizace příprav pro odběry vzorků v laminárním boxu

kvalitativní problém. Pokud by okolnosti umožňovaly, mohl by být
dalším stupněm vizualizace ukázky z obrázku 2.46 přenesení komen-
tářů a barevného značení přímo na plochu, kde předměty leží.

Využití komentovaných fotografií je vhodným standardem také
tam, kde by se jen těžko popisovalo zejména „kde“ má být daná
činnost provedena. Jedna taková ukázka přípravy stroje před jeho
startem je na obrázku 3.3 v příloze knihy. Samozřejmě se jedná o si-
tuaci, kdy taková kontrola není ani automatizovaná, ani elektronicky
potvrditelná v místě kontroly.

Do stejné skupiny vizuálních standardů obohacených fotografiemi
náleží i zásadní standard všech výrobních společností nazývaný ka-
talog vad. Kromě jeho papírové verze bývá obvyklé a velmi užitečné
mít v tomto případě i skutečné ukázky vad např. v dedikovaném ško-
lícím centru, kde lze problematiku každé z vad podrobně nastudo-
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vat. Příklad takového katalogu představuje obrázek 2.47, který nad-
standardně obsahuje i možné příčiny vzniku problému a odpovídající
nápravy problému. V některých případech bývá důležité, aby kata-
log vad obsahoval nejen ukázku vadného kusu, ale i ukázku dobrého
kusu. Správně připravený a udržovaný katalog vad zvyšuje efektivitu
obsluhy výrobního zařízení a snižuje počet reklamací produktu.

Obrázek 2.47: Katalog vad s příčinami i opatřeními

Mezi naštěstí málo používané standardy, ale o to důležitější, patří
tzv. SOS postupy nebo Havarijní postupy nebo anglicky označovaný
Business continuity plan (dále jen SOS postupy). Opět se jedná o stan-
dardy, které mohou výrazně zjednodušit práci vedoucím pracovníkům,
v tomto případě třeba při šetření příčin problému.

Kromě bezpečnostního charakteru SOS postupů se příležitostně
objevují ve výrobě ještě takové SOS postupy, které popisují požadova-
nou reakci personálu buď v nejčastěji se vyskytujících nestandardních
situacích (např. alarmy či poruchy strojů a jak reagovat) nebo v po-
době sumáře všech možných nestandardních situací na lince. V auto-
motive výrobě bývá tento sumář označován jako 4M analýza (Man,
Machine, Method, Material). Formát může být podobný katalogu vad
a obsahuje informace a instrukce pro případ nového operátora v lince,
první pomoci, změny času cyklu, detekce vadného kusu nebo např.
změny parametrů nastavení stroje. V mnoha ohledech se jedná obecně
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o standardy, které popisují „co dělat, když“, nebo často definují po-
stup pro případ plánovaného změnového řízení. Na obrázku 2.48 je
ukázka popisu požadované reakce při častém problému se strojem a
na obrázku 2.49 je malý zlomek 4M analýzy, který popisuje situaci
v oblasti Man.

Obrázek 2.48: SOS postupy – jeden list z technické oblasti

Obrázek 2.49: 4M analýza – malá část instrukcí z oblasti Man

SOS postupy nevýrobního charakteru bývají zaměřené na bezpeč-
nost nebo postupy ve zvláštních situacích. Typickým příkladem jsou
předpisy při úrazu, požáru, výbuchu, ale také v situacích přírodních
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pohrom, extrémní nemocnosti, selhání serverů řídících systémů a do-
dávek energií, selhání veřejné dopravy a jiná velmi individuální pro-
blematika specifická pro danou společnost. Opět, i v těchto přípa-
dech, musí ideálně převládat jasně srozumitelná vizualizace, jako je
na ukázce části procedury při požáru (viz. obr. 2.50) nebo na části
postupu při výpadku proudu na speciálním stroji (viz. obr. 2.51).

Obrázek 2.50: Vizualizace části postupu při vyhlášení požáru

Obrázek 2.51: Procedura obsluhy stroje při výpadku el. energie
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Vizualizace plní ještě důležitou úlohu v údržbě, kde usnadňuje
seznámení s novým strojem nebo napomáhá předávání detailních in-
formací mezi údržbáři, jako je tomu v doplňcích na obrázku 3.4 v ob-
rázkových přílohách. Pro účely standardizace nejen mezi směnami
údržby, ale i mezi směnami výroby, byly do původního výkresu kom-
ponent čerpadla doplněny informace o mazání některých komponent
a o utahovacích momentech kritických částí čerpadla. Ačkoli u oprav
záleží především na dlouhodobých zkušenostech údržbářů, podobná
schémata pro zajištění 100% kvality (čerpadlo bylo používáno v asep-
tickém prostředí) opět šetří čas a jsou prevencí případných kvalitativ-
ních nedostatků a následného vyšetřování.

Na poli údržby ovšem jeden standard představuje absolutní pri-
mát a tím je přístrojový deník. Ten slouží v jakémkoli typu průmyslu
k zápisům o stavu zařízení, upozorněním, evidenci změn na zařízení a
k předávání odpovídajících informací mezi údržbáři a obsluhou. Ob-
vykle má přístrojový deník formu jen sešitu, ale lze využít v někte-
rých případech i vizuální doplňky a zajistit tak přehlednost tohoto
standardu. Na ukázce 3.5 v obrázkových přílohách je seznam všech
zásadních komponent stroje v jednotlivých jeho částech, údržbové in-
tervaly, základní výkres pro snadnou orientaci v položkách přístrojo-
vém deníku a samozřejmě prázdné kolonky pro zápis výměny (x) nebo
kontroly (o) komponenty.

Nejsložitější na celé standardizaci je zajistit přesné dodržování stan-
dardu v praxi a k tomu je důležitá kontrola standardizované práce
vedoucím pracovníkem. Tato kontrola nemá nutně znamenat podezří-
vavost a nedůvěru, ale hlavně ověřit, že člověk provádějící standardi-
zovanou činnost skutečně tuto činnost během školení pochopil v plné
šíři a to včetně kvalitativních a bezpečnostních prvků v procesu.

Zajištění školení prostřednictvím výkladu školitele dle standardu,
tréninku a ověření v praxi případně prostřednictvím testu je velmi
účinným způsobem školení, ale samozřejmě velmi záleží na technické
kvalifikaci školitele a také na jeho pedagogických schopnostech. Pro
školení raději volit způsobilého výborného pedagoga než superexperta,
pro kterého je školení jen přítěží.
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Školení pomocí elektronického systému či elektronického průvodce
lze volit jen v případech, kdy chceme spíše personál seznámit s fakty.
Pokud vám skutečně záleží na tom, aby váš tým znal a rozuměl před-
mětu školení, věnujte jim čas vy a zodpovězte všechny otázky, pří-
padně naveďte tým k diskusi, vedoucí k dalším otázkám a odpovědím.

Navzdory tomu, že pro každé školení existuje buď písemný do-
klad o školení s podpisy účastníků nebo bývá k dispozici alespoň tzv.
školící matice, která přehledově informuje o tom, jaká školení a jaké
kvalifikace daný člen týmu získal, dochází ve správě školení k několika
zásadním chybám:

• obsah školení není přednesen skutečně všem, kterých se tématika
týká. Někdy je nutné udělat např. zkrácené školení pro jiný tým

• při změně pozice se zapomíná doškolit náhrada za odchozího
kolegu

• zapomíná se na doškolení kolegů, kteří jsou v termín školení
nemocní. Zvlášť velký prohřešek je to v případech školení re-
agujících např. na kvalitativní problém (reklamace) nebo při
zásadních (ne nutně rozsáhlých) změnách v procesech.

Věnovat pozornost standardům a jejich pravidelné aktualizaci a
posléze školením včetně ověřování pochopení jsou povinnosti vedou-
cích pracovníků, které uspoří mnoho času a ušetří vás nejednoho pro-
blému. U standardů je potřeba se zaměřit na srozumitelnost a aktuál-
nost. Pro školení volte nejlepšího pedagoga, rezervujte čas na kontrolu
standardizované práce a i vy se ujistěte, že se vše provádí dle vašich
představ.

2.6 Standardizace opakovaných činností týmů

Záznamům a využití periodických aktivit jsme se z pohledu vedoucího
pracovníka a jeho evidence věnovali již na straně 2.1. V této poslední
části se zastavíme u několika standardů týkajících se celých týmů,
jejichž vliv na efektivitu celého závodu je tak zásadní, že stojí za to
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Obrázek 2.52: Periodické aktivity zásadního významu

věnovat jim samostatnou zastávku ve stopařově průvodci (viz. obr.
2.52). Jedná se o následující opakovaně používané standardy:

1. Kontrolní formulář pro zavedení nového produktu (do výroby)

2. Seznam důležitých úloh k zajištění při změnách směnnosti

3. Podmínky a pravidla eskalace problému

4. Kontrolní evidence periodických aktivit ve výrobě

5. Odstávkový plán

U těchto standardů je více podstatná jejich existence a aktivní
práce s nimi, než jejich podoba a formát. Tyto dokumenty jsou záro-
veň právě těmi standardy, které je vhodné dále rozvíjet a zlepšovat,
protože následky chyb nebo nepřesností v těchto standardech mohou
mít dramatický dopad na efektivitu závodu.

Kontrolní formulář pro zavedení nového produktu je sumá-
řem úloh, které jsou prověřovány koordinátorem projektu z výroby
během příprav nového produktu a musí být hotové před spuštěním
výroby, případně se některé provádějí při první výrobě. Mnoho z úloh
na seznamu 3.6 v obrázkové příloze je velmi individuálních pro kaž-
dou společnost. I v nevýrobních případech, kdy se např. uvádí nový
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produkt na trh, existuje jistě dlouhý seznam úloh, které s přípravou
nového produktu nebo služby souvisejí. Pokud se vyskytnou nějaké
možnosti ke zlepšení, díky existenci a následně revizi tohoto kont-
rolního standardu můžete nejbližší opakování této procedury provést
příště lépe.

Podobně je tomu s přehledem úloh k zajištění změn směnnosti
ve výrobě, tj. v případech jako je např. přechod z dvojsměnného pro-
vozu na třísměnný nebo naopak. I u tohoto standardu, který se použije
vícekrát, je cílem zajistit přechod co nejlépe po stránce personální i
technické a jakýkoli následující přechod udělat ještě lépe. Tento stan-
dard, jehož ukázka je na obrázku 3.7 v obrázkové příloze, může také
nalézt užitek i při jiných organizačních změnách nebo velkých perso-
nálních transformacích ve společnosti.

Mezi základní pravidla komunikace patří tzv. eskalační schéma,
které na obrázku 2.53 proukazuje na časové limity, s kterými je nutné
hlásit problém spojený se zastavením stroje ve výrobě pozicím v or-
ganizační struktuře výše. Díky tomuto standardu se vyhnete nesrov-
nalostem v reportování příliš mnoha problémů, které se vyřešily velmi
rychle, nebo naopak pozdnímu hlášení problému. Velmi důležité při
tvorbě tohoto standardu je, aby se všechny organizační stupně shodly
na stanovených časových limitech vhodných pro daný typ výroby. Ně-
kdy lze kromě časové osy ještě rozlišovat stupeň závažnosti problému
k reportování, resp. k eskalaci.

Obrázek 2.53: Časová osa eskalace problému
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Dalším z velmi nápomocných a opakovaně používaných dokumentů
je Kontrolní evidence periodických aktivit ve výrobě. Účelem
této evidence (viz. obr. 3.8 v obrázkových přílohách) je zajistit plnění
potřebných úloh a kontrol v týmu s pravidelností předepsanou v doku-
mentu. Obvykle jde o malé opakující se úlohy, na které lze snadno za-
pomenout a které vzhledem k jejich počtu nemá smysl hlídat v kalen-
dářích či připomínkami. Výhodou kontrolní evidence v tištěné podobě
je, že každý člen týmu i vedoucí týmu vědí, že jsou kontroly prováděné
a zda-li není nějaký problém při plnění úlohy. Je daná i jednoznačná
odpovědnost pro danou pravidelnou úlohu a často bývají úlohy rozdě-
lené mezi mnoho členů týmu. V případě komplexnějších úkonů může
být v evidenci odkazováno i na příslušný postup/dokument, v prázd-
ných kolonkách může být místo na zápis např. odečtené veličiny nebo
prostor pro poznámky. U úloh plněných denně se dle potřeby uvádí,
jaká směna úlohu zastává (např. ranní, denní, odpolední), u týden-
ních a měsíčních úloh se podbarvují kolonky dnů, resp. týdnů, kdy je
žádoucí předepsanou úlohu provádět.

Navzdory jednoduchosti tohoto vizuálního nástroje je možné vhod-
ným využitím kontrolní evidence získat mnoho týmového času tím,
že potřebné úlohy se pravidelně plní a jsou rozdělené mnoha lidem
v týmu. Vedoucí pracovník nemusí specificky myslet na každou úlohu
a celý tým se vyvaruje případným kvalitativním nebo bezpečnostním
rizikům spojených s opomenutím těchto úloh.

Podobnou úlohu standardizace, jednoduchosti a možnosti se zlep-
šovat, plní správně vedený odstávkový plán. Tento plán je živou
evidencí a v průběhu roku se do něj připisují nové položky a dílčí
projektové plány, které lze provést jen během odstávky. Standardi-
zovaným prvkem Odstávkového plánu není jen průběžné doplňování
odstávkových aktivit, ale jsou jimi příprava odstávky a poodstávkové
práce, resp. náběh výroby, jak je patrné z obrázku 3.9 v obrázkových
přílohách. Důležité je po odstávce i vyhodnotit její průběh, navrhnout
zlepšení a to zaevidovat do nového plánu odstávky pro následující rok.

Ukázku odstávkového plánu v podobě myšlenkové mapy na ob-
rázku 3.9 lze samozřejmě rozšířit o detailní harmonogram všech akti-
vit, odpovědné osoby, práci s dokumentací apod. Formát myšlenkové
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mapy je v tomto případě zvolen pro přehlednost a jednoduchost do-
plnění podrobností, možnost zahrnutí e-mailů a snadné transformace
mapy do Gantt-chart v programu Mindjet MindManager.

Nesporným přínosem pěti výše uvedených týmových standardů je pre-
vence velkých rizik, rozdělení odpovědností mezi členy týmu, možnost
se systematicky zlepšovat a zvýšení efektivity týmu nebo více týmů,
aniž by musel vedoucí pracovník na dílčí aktivity myslet, resp. připo-
mínat je.

Pravidlo 7 : Zajisti, aby strategie, standardi-
zace procesů a informační tok byly tak známé
a stabilní, že tě tvůj tým nebude pro operativu
„vůbec potřebovat.“

2.7 Závěrečná struktura plánů
Tímto jsme se dostali na konec naší cesty dle mapy 2.54 stopařova
průvodce. Snad jste objevili možnosti k inspiraci, jak s daty, časem a
koncepcí plánů pracovat, aby jste byli ještě více efektivními vedoucími
pracovníky, kteří budou mít čas se svému týmu skutečně věnovat a
váš tým bude vědět, že se na vás může spolehnout. Mnoho technik
z této knihy shrnuje obrázek 2.35 v tématice hlídání termínů, celkovou
koncepci shrnuje obrázek 3.10 v obrázkové příloze.

Obrázek 2.54: Cestovní mapa stopařova průvodce
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Obrázek 3.1: Představení Mindjet MindManager společnosti Corel
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Obrázek 3.2: Představení e-ConnX společnosti EviView
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Obrázek 3.3: Vizuální standard pro kontrolu stroje před jeho spuštěním
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Obrázek 3.4: Vizualizace mazání a utahovacích momentů při údržbě pumpy
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Obrázek 3.5: Přístrojový deník výrobního zařízení



91

Obrázek 3.6: Kontrolní formulář pro zavedení nového produktu (do výroby)
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Obrázek 3.7: Seznam důležitých úloh k zajištění při změnách směnnosti
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Obrázek 3.8: Kontrolní evidence periodických aktivit ve výrobě
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Obrázek 3.9: Strukturovaný odstávkový plán s 3 hlavními částmi



95

Obrázek 3.10: Finální koncepce plánů stopařova průvodce





Souhrn základních znalostí pro efektivní práci s informacemi pomocí
moderních nástrojů, ať jste na pozici vedoucího pracovníka a řídíte
velké projekty nebo jenom potřebujete uspořádat myšlenky v rámci
menších „domácích“ projektů.

Kniha je rozdělena do ucelených a přehledných kapitol, které vám
pomohou krok po kroku zvládnout denní přiliv informací, jejich pře-
hledné roztřídění a uspořádání tak, aby jste je našli vždy, když je
budete potřebovat. Lze ji číst jako celek, nebo jenom vybrané kapi-
toly, ale doporučuji přečíst celou a můžete tak jako já zjistit, že vaše
práce může zabrat polovinu času s dvakrát větší efektivitou...

Ing. Vítězslav Machát, Procesní a projektový manažer

Hlavní, co mě zaujalo na této knize je, že se autor nerozplývá nad
jedinečností programu, ale jeho skutečným používáním při zacházení
s velkými soubory informací v době, kdy nevíte, které budou v bu-
doucnosti důležité. Rozhodně si však nemyslím, že po přečtení této
knihy budou čtenáři schopni nabízený návod používat, ale pro ma-
nažera většího kolektivu je opravdu lákavou představou, že by něco
podobného měl k disposici. Velkou výhodou této knihy je vědomí, že
ji psal někdo, kdo tento produkt používá k denní praxi a že jej pouze
nevyučuje – podle zásady „kdo to umí ten to dělá, kdo to neumí dělat,
ten to učí!“

Rozhodně se bude dobře pracovat v kolektivu, kde šéf používá
takovýto systém k řízení a jeho spolupracovníci se můžou spolehnout
na informace z tohoto systému, jako na stále aktuální a spolehlivé.
Analogickou představou je jízda neznámým městem s dobrou navigací.

Pokud laskavý čtenář po přečtení knihy podléhá pocitu, že vše je
pro něho příliš složité a tužka s papírem mu vlastně stačí, je velmi
milá nabídka v předmluvě knihy na možnou spolupráci při zavádění
popsaného systému řízení. Vzhledem k tomu, že styl psaní knihy je
velmi přátelský, věřím, že i případná spolupráce s autorem by byla
velmi zajímavá.

Ing. Pavel Holejšovský, jednatel AMIRRO, s.r.o.


