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Abstract 

 Business success in the next decade will depend on the ability to capitalize on change. 
Companies which fail to change and manage their resources properly do not survive. Methods of 
reingineering as a form of radical change have used to increase the competition of business process. 
Important dimension in firms has a modern material base and their knowledge, management and source 
potencial.  

 Materal is not only basic of product quality but has a generative influence on the other 
domains, e.g.: production technology, engineering process, etc.. More complex material sphere is tied 
to many functions of firm and its whole effectiveness. Unfortunately, many business still don´t 
consider management of their material and technological assets to be priority.  

 In the reengineering projects engineers, managers assess their material positon and then chart 
a course of improvement tailored to the firm´s capabilities and needs.  In the paper the material audit is 
designed as step-by-step diagnostic technique of reengineering method.  

 Project of material audit has main aims: to identify material and technology needs in relations 
to the strength or weekness of its market offerings; to stimulate improvement in the material 
competetiveness ; to gain better understanding of the material innovation, management suport needs. 

 Technique of audit examines the critical dimensions of material capacity: specification of 
material in design process; inicialization, innovation of new materials; suppliers of materials; skills and 
systems for technology innovation management; interaction with external environment; norms; etc.  

 The outputs from audit process form the basic of action plans containing specific 
recomendations for innovation process, strategy formulation and management decision.  

 Material audit is constructed as a collection fo structuraly settled ten question groups to gain 
effectively a relevant information and their following application.  
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Abstrakt 

 Úspech podnikov v budúcnosti bude záležať na ich schopnosti realizovať zmeny a správne 
využívať svoje zdroje. Vo filozofii manažmentu zmien sa pre oblasť radikálnych zmien podnikových 



štruktúr presadzuje metóda reinžinieringu. Dôležitú dimenziu v podnikoch má moderná materiálová 
báza s jej vedomostným, manažérskym, zdrojovým potenciálom. 

 Materiál je základom kvality výrobkov a má vplyv na ostatné oblasti: výrobnú technológiu, 
inžinierský proces, atď. Komlexnejšia materiálová oblasť je zviazaná s mnohými funkciami v podniku 
a jeho celkovou efektívnosťou. Materiálovému a technologickému stavu v podniku však nie je 
venovaná dostatočná pozornosť. 

 V reinžineringových projektoch je hodnotená materiálová pozícia podniku a potom sú 
projektované zmeny. V článku je uvedený materiálový audit, navrhnutý ako krokový diagnostický 
nástroj reinžinieringovej metódy. Projekt technologického auditu je orientovaný na identifikáciu 
materiálových a technologických požiadaviek, dispozícií vo vzťahu k trhovým požiadavkam, na 
stimuláciu zlepšení materiálovej schopnosti a na pochopenie potrebnej podpory v oblasti 
materiálových, manažérskych inovácií.  

 Technika auditu zahŕňa kritické dimenzie materiálovej výkonnosti podniku: špecifikáciu 
materiálov v konštrukčnej etape; proces inovácií; schopnosti personálu, manažmentu; dodávateľské 
prostredie; normy; atď..  

 Výstup z procesu auditu tvorí základ akčného plánu s konkrétnymi doporučeniami pre 
inovačný proces, manažérske rozhodnutia , formuláciu  podnikovej stratégie.  

 

 

1. Úvod  

 Pre úspech podniku v zložitom a náročnom trhovom prostredí sú potrebné efektívne 
podnikové štruktúry. Zmeny v podnikoch sú prístupom ako sa vyrovnať s týmto trendom. Od roku 
1980 sa objavujú filozofie manažmentu zmeny, ktoré sú zamerané na významné zlepšenie podniku. 
Dominantnú úlohu v tomto majú metódy reinžinierngu. Reinžiniering je nová teoretická a aplikačná 
disciplína, ktorá je dnes v etape podrobnejšieho rozpracovania z hľadiska metód, techník a nástrojov.  

 Reinžiniering je definovaný [1] ako základné premyslenie a radikálne prekonštruovanie 
podnikových procesov, aby bolo dosiahnuté dramatické zlepšenie vo významných merateľoch 
výkonnosti: kvalite obsluhy, nákladoch, rýchlosti. V našom ekonomickom prostredí má metóda 
významnú úlohu pri rekonštrukcii podnikov a strategickom riešení konkurencieschopnosti a celkovej 
efektívnosti podnikov.   

 V rámci procedurálneho postupu reinžinieringu v oblasti materiálového mamažmentu podniku 
sú riešené metódy pre analýzu a hodnotenie materiálových aspektov podniku. Ich konkrétnym 
nástrojom je navrhovaný materiálový audit.  

 Dnes programy komplexného auditu podniku sú realizované na základe medzinárodných 
noriem, napr. ISO ( EN ISO 9000, EN ISO 14 000,  VDA) [2], [3] a sú prostriedkom pre rozsiahlé 
podnikové zmeny, riadenie rôznych aspektov organizácie.  

 Mnohých oblastí sa tieto pogramy dotýkajú len nepriamym spôsobom. Jednou z nich je aj 
materiálová oblasť podniku, skrytá obyčajne pod programom kvality [4]. Z uvedených dôvodov sa 
ukázala potreba podrobnejšieho rozpracovania materiálového auditu pre navrhované procedurálne 
postupy reinžinieringu [5,6] ako aj pre materiálový manažment podniku. 

 Audity vystupujú  často ako samostatné nástroje, komplexne rozpracované, ktoré poskytujú 
aplikačný komfort prostredníctvom informačnej technológie [7,8]. 

      

 

 

2. Materiálový audit   

 Zabezpečenie konkurencieschopnosti  výrobku v materiálovej oblasti vyžaduje predovšetkým 
zameranie na etapy vzniku výrobku. Dominantnú úlohu tu zohráva sledovanie vývoja materiálov 
[9,10]. Problematika aplikovaných materiálov nie je však len záležitosť technická. Má  manažérsku a v 
širšom kontexte podnikateľskú dimenziu [11]. 



 Materiálový audit je špeciálne navrhovaný súbor otázok, ktorý má pomôť podniku 
diagnostifikovať materiálový stav a súvisiace procesy v podniku a poskytnúť informácie a podnety k 
potrebnej zmene. Možno ho tak použiť pre stanovenie čiastkových a komplexných inovačných 
postupov. Umožňuje hodnotiť vlastnú situáciu a štartuje proces rozhodnutí ohľadom možných zmien a 
zlepšení a provokuje inovačný potenciál.  Základný predmetný a vzťahový priestor materiálového 
auditu je pomerne rozsiahly (obr.1).  

 Rozsah materiálového auditu sa sústreďuje na overenie súčasných a budúcich požiadaviek 
trhu na výrobky z hľadiska materiálov, ako i rozhodnutí v oblasti vnútornej politiky, rozsahov vlastnej 
výroby, vedomostnej prípravy, budúcich strategických investičných plánov. 

Materiálový audiť odpovedá predovšetkým na otázky:  

ako môžu moderné materiály a výrobné procesy pomôcť podniku zlepšiť konkurenčnosť 
výrobkov 

kedy a ako je možné inicializovať použitie najrelevantnejších a najefektívnejších technológií  v 
podniku.   

ako spojiť materiálové, technologické, manažérske, ekonomické a podnikateľské aspekty.  

 Cieľom navrhovaného materiálového auditu je stanoviť obecný postup jednotného 
posudzovania materiálovej úrovne, navodenie otázok a generovanie podnetov pre podnikové štruktúry 
a vonkajšie okolie v rámci materiálového manažmentu, reinžinieringu v podniku. Je predpokladom  
následných zmien : zosúladenia materiálových aspektov s politikou a cieľmi podniku; realizácie 
technických, procesových, procedurálnych opatrení; udržiavaní nového stavu materiálovým 
manažmentom. 

 

 

 

 
Fig.1 Framework of material audit 

3. Súbor krokov, otázok materiálového auditu 

 Materiálový audit je podrobne spracovaný do 10 skupín otázok, integrovaných inovačným 
postupom. Podrobne je uvedená iba I.skupina otázok, ostatné heslovite, skrátene [12]. Proces auditu má 
v skutočnosti podrobnejší algoritmický postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Záver  

 Navrhnutý materiálový audiť môžeme zaradiť medzi nástroje redizajnu v rámci komplexnejšej 
metódy reinžinieringu rozvíjanej na Katedre inovácií a reinžinieringu. Môže slúžiť tiež pre doplnenie 
doterajších auditov a ako metodický nástroj pre podrobnejšie rozpracovanie otázok.  
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