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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Management většiny prosperujících firem si v dnešní době uvědomuje fakt, že kvalitu a 

efektivnost můžeme považovat za limitující faktory pro tzv. trvale udržitelný rozvoj samotné 

organizace. Problémy produktivity jsou ve většině případů spojeny s nedostatečnou kvalitou a 

efektivností. Kvalita a zlepšování efektivnosti je dnes požadováno organizacemi v mnohých 

dodavatelských a obchodních řetězcích, což nastolilo další limity konkurenčního prostředí na 

trhu a také vyvinulo tlak na konkurenční organizace.  

Aby byl management schopen specifikovat směr, kterým by se měly procesy ubírat pro 

dosažení zlepšování kvality a tudíž i produktivity, musí umět vyhodnotit efektivnost svých 

procesů. 

Cílem disertační práce je vytvoření metodiky pro hodnocení efektivnosti poskytovaných 

služeb v oblasti geologie za účelem neustálého zlepšování formou všeobecně použitelného 

modelu. 

Účelem dizertační práce je prezentovat možnost výrazného zlepšení procesů a výsledků 

práce projektových organizací pomocí originálního modelu EGEOS-PSI (Environmental 

Geology Service – Project Success Improvement), který využívá ukazatele kvality, výkonnosti 

a ekonomické efektivnosti pro vyhodnocení efektivnosti na základě hodnotícího poznávaní 

situací před plánováním, v průběhu a po realizování projektů. Východiskem výzkumu jsou 

konkrétní zjištění v „case“ organizaci. Metodologie výzkumu vychází z analýzy dosavadních 

projektů organizace, která poskytuje služby v oblasti environmentální geologie pomocí 

případových studií (case study), ze kterých byl vypracován všeobecně použitelný model pro 

další výzkum této problematiky EGEOS-PSI. Originalita výzkumu je v rozvinutí Barkley & 

Saylor metody Customer-Driven Project Management (CDPM) o vybrané nástroje a metody 

managementu kvality (CEDAC, Kano aj.).  

Disertační práce je rozdělena do devíti kapitol.  

V první kapitole jsou definovány cíle a stanovené hypotézy. Kapitola druhá popisuje 

pojem efektivnost, její hodnocení a zvolený funkční vztah pro hodnocení efektivnosti. Součástí 

je podrobný popis projektů v oblasti geologie a specifikace procesů poskytování služeb 

v oblasti geologie včetně mapy procesů před aplikací výzkumu. Kapitola třetí se zabývá 
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zvolenými metodikami zkoumání, tedy nástroji kvality, které byly základem pro vytvoření 

modelu EGEOS-PSI včetně rešerše literatury k těmto metodikám.  

Čtvrtá kapitola popisuje vybrané případové studie, rozdíly mezi nimi a omezení 

vztahující se k prezentaci výsledků v rámci výzkumu. Kapitola pátá se zabývá návrhem 

metodologie řešení tématu disertační práce v tzv. „EGEOS-PSI proceduře“ včetně popisu 

jednotlivých kroků výzkumné metodiky.  

Vybrané výsledky aplikace modelu v praxi uvádí kapitola šestá včetně komentáře 

k jednotlivým uvedeným případům a celkového vyhodnocení efektivnosti poskytování služby v 

„case“ organizaci po dobu aplikace metodiky na uvedených případových studiích. 

V kapitole sedmé jsou shrnuty závěrečné zjištění a uvedeny vědecké poznatky a jejich 

aplikovatelnost. Součástí je také uvedení pozitiv a negativ metodiky aplikované v rámci 

výzkumu a následně je navržen další postup a strategické úlohy zlepšování projektů 

poskytování služeb znázorněn do původní mapy procesů. 
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ANNOTATION OF DISSERTATION WORK 

Management of most prosperous companies are nowadays aware of the fact that 

quality and efficiency can be considered as limiting factors for the sustainable development of 

the organization. Productivity problems are related to the lack of quality and efficiency in most 

cases. Quality and efficiency improvement is now required by organizations in many supply and 

retail chains. This established further limits in the competitive environment and put pressure on 

competing organizations. 

Management must be able to evaluate the effectiveness of its processes to be able to 

specify the direction in which processes should take to achieve the improvement of the quality 

and productivity. 

The objective of the thesis is to develop a methodology for evaluating the effectiveness 

of services in geology for continuous improvement by universally applicable model. 

The purpose of the paper is to present the possibility of improving the processes and 

work results of project organizations providing services in the field of environmental geology 

using the original model EGEOS-PSI (Environmental Geology Service – Project Success 

Improvement), which uses indicators of quality and economic efficiency for situation 

awareness before planning, during, and after the implementation of projects. The starting point 

of the research are real findings in "case" organization. Research methodology is based on an 

analysis of existing projects in the organization that provides services in the field of 

environmental geology with the aid of  case studies. From which, a universal model was 

prepared to further research this issue. The originality of the research is both to develop 

Barkley´s & Saylor´s method, „Customer-Driven Project Management“ (CDPM) of selected 

tools and methods used in quality engineering and quality management (e.g. CEDAC, etc.) and 

to define the specific characteristics of services using the Kano model.  

The thesis is divided into nine chapters. 

The first chapter defines the objectives and set hypotheses. The second chapter 

describes the term of effectiveness, its evaluation, and selected functional relationship for the 

evaluation of effectiveness. Included is a detailed description of the projects in geology and 
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specification of services providing process in the field of geology including process map before 

application of research. The third chapter deals with selected methods of the research, i.e. 

quality tools that were the basis for creating a model EGEOS-PSI, including literature review 

of these methodologies. 

The fourth chapter describes selected case studies, the differences between them and 

the restrictions relating to the presentation of the research results . The fifth chapter deals with 

the methodology of solving of the dissertation topic in the "EGEOS-PSI procedure" including 

a description of the research methodology steps. 

The sixth chapter presents selected results of applying the model in practice, including 

comments on individual mentioned cases and total evaluation of the service effectiveness in the 

"case" organization for a period of methodology application to these case studies. 

The seventh chapter summarizes the final findings and presents scientific knowledge 

and its applicability. The part of this chapter are also positives and negatives of methodology 

applied in the research. Subsequently is proposed further actions and strategic tasks to improve 

the project od service providing depicted in the original process map. 

 

 

 

Key words 

Evaluation, quality, efficiency, problem solving, Kano model, CEDAC, environmental 

geology, improvement, Customer-Driven Project Management (CDPM), quality tools, 

services. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 

Tématem výzkumu a disertační práce je „rozvoj metody hodnocení efektivnosti 

poskytovaných služeb v oblasti geologie za účelem neustálého zlepšování“. Výzkum byl 

zaměřen na analýzu a vyhodnocení efektivnosti procesů poskytování služeb v oblasti sanační 

environmentální geologie pomocí aplikace metodik známých v systémech managementu 

kvality. Účelem práce je prezentovat možnost zlepšování procesů a výsledků práce 

projektových organizací poskytujících služby v oblasti environmentální geologie pomocí 

originálního modelu (EGEOS-PSI).  

Model využívá ukazatele kvality, výkonnosti a ekonomické efektivnosti pro vyhodnocení 

celkové efektivnosti na základě hodnotícího poznávání situací před plánováním, v průběhu a po 

realizování projektů. Výzkum je validován na základě konkrétních zjištění v tzv. „case“ 

organizaci. Metodologie výzkumu vychází z analýzy případových studií (case study), tedy 

dosavadních projektů organizace, která poskytuje předmětné služby a ze kterých byl 

vypracován všeobecně použitelný model.  

Bližší popis projektů a procesů poskytování služeb v oblasti geologie uvádí kapitola č.2.2 a 

podrobný popis vybraných případových studií je uveden v kapitole č.4. Výchozími metodikami 

byly Cause & Effect Diagram with the Addition Cards (CEDAC) [12] a Kano model [27] se 

zachováním principů CDPM (Customer-Driven Project Management) [2]. Jednotlivé metodiky 

jsou popsány v kapitole č. 3. Výzkumný model EGEOS-PSI je podrobněji definován v kapitole 

č. 5. Originalita výzkumu je v rozvinutí nástroje managementu kvality CEDAC, Barkley & 

Saylor metody Customer-Driven Project Management (CDPM) a vymezení specifických znaků 

služeb pomocí modelu Kano.  

Zvolenou metodou se sledovalo modelově plánování a skutečné realizování vybraných 

kritérií, čímž jsme byli schopni monitorovat a analyzovat efektivnost projektových procesů na 

základě efektivnosti řízení dílčích kritérií a získat výsledky podstatně ovlivňující konečnou fázi 

projektových výstupů organizace. V rámci výzkumu jsem se zaměřila na speciální služby 

poskytované v oblasti environmentální geologie z dvou důvodů. První je výzkum s cílem 

zlepšení způsobu hodnocení efektivnosti poskytovaných služeb v rámci certifikovaného 

systému managementu prostřednictvím případových studií. Neméně důležitým je však druhý cíl 
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výzkumu, definovat srozumitelný způsob či metodiku pro vyhodnocování efektivnosti 

poskytování služeb se zaměřením na oblast geologie. 

 

1.1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Hlavní cíl dizertační práce je vytvoření originálního modelu (EGEOS-PSI) za účelem 

výrazného zlepšení efektivnosti procesů a tím také výsledků práce nejen v „case“ organizaci, 

ale obecně v projektových organizacích. Tento souhrnný cíl byl specifikován v jednotlivých 

dílčích cílech, které jsou v disertační práci řešeny v následujících kapitolách. 

 

Dílčí cíle práce a jejich řešení v jednotlivých kapitolách disertační práce: 

 Dekompozice vlastností a funkcí služeb v oblasti geologie – kapitola č. 2.2 

 Hodnocení kvality a efektivnosti služeb v oblasti geologie – kapitola č. 2.1 

 Definování modelování procesu poskytování geologických služeb – kapitola 

č.2.2 a 7 

 Zjištění příčin a následků porovnáním ukazatelů kvality a efektivnosti, před 

plánováním a po realizování projektu – kapitola č. 6-7 

 Kritické faktory úspěchu služeb v oblasti geologie – kapitola č. 7. 

 Zapojení zákazníka do managementu projektu pro neustále zlepšování kvality a 

efektivnosti geologických služeb (CDPM) – kapitola č. 3,5. 
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1.2  STANOVENÉ HYPOTÉZY 

 

Účelem disertační práce bylo ověření čtyř definovaných hypotéz souvisejících 

s použitými metodikami. 

1. CEDAC model je vhodný pro dosažení kvantifikovaného zlepšení kvality a 

efektivnosti,  

2. Kano model je účinný pro dotváření specifických vlastností výsledků,  

3. zákazník je spolu tvořitelem úspěchu (ve smyslu CDPM),   

4. zakládající organizace i projektová organizace zužitkuje výsledky a dosáhne 

trvalého zlepšování v současném projektu a v budoucích projektech v oblasti 

geologie.  

 

Stanovené hypotézy nejsou rovnocenné. Za hlavní je považována hypotéza č. 1 

k ověření CEDAC modelu, přičemž další stanovené hypotézy jsou dílčími přesto pro dosažení 

cíle velice důležitými. Vyhodnocení ověření hypotéz na základě výsledků výzkumu je uvedeno 

v závěru práce v kapitole č. 7. 

Každé hodnocení musí být účelně zdůvodněné (musí mít definovaný záměr). Záměrem 

výzkumu a disertační práce byly přínosy promítající se jak do praktické oblasti, tak do vědecké 

oblasti. V praktické oblasti byl záměrem přínos nejen pro projektovou organizaci, v jejímž 

prostředí se případové studie provádějí, ale také všeobecně pro organizace podnikající 

v podobné oblasti poskytování služeb. Ve vědecké oblasti zejména ověřením stanovených 

hypotéz.  

Výsledkem práce je aplikace metodiky CEDAC jak v netradiční oblasti poskytování služeb 

v oblasti geologie, tak pro netradiční cíl analýzy a vyhodnocení efektivnosti poskytovaných 

služeb.  
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2. ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ ZKOUMANÉ 

PROBLEMATIKY 

 

2.1 Efektivnost a její hodnocení  
 

 

Hodnocení efektivnosti procesu poskytování služeb představuje velmi důležitou 

rozhodovací veličinou při řízení procesu. Řízení těchto druhů procesů přispívá tzv. 

operativnímu managementu kvality [19]. Na úvod je tedy podstatné upřesnit pojem 

efektivnost, jelikož existuje více platných definic tohoto pojmu. 

 

Hodnocení efektivnosti je v terminologii kvality chápáno jako rozdíl mezi stanovením 

rozsahu, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány, a vyhodnocením rozsahu, ve kterém 

jsou plánované výsledky dosahovány [36]. Můžeme se však setkat i s dalšími definicemi. 

Přístup k definici pojmu efektivnost z hlediska kvality uvádí, že efektivnost je „Rozsah, ve 

kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy. Poznámka: 

stupeň plnění cíle tzn., co je dosaženo oproti plánovaným záměrům“ [36]. Existuje však také 

ekonomický přístup k definici pojmu efektivnost: „Poměr výnosů a nákladů“ [22] nebo „Vztah 

mezi účinkem (efektem), poskytovaným zkoumaným systémem, a náklady nutnými k jeho 

dosažení“ [9]. 

Dále se můžeme setkat také s vytyčením mnoha druhů efektivnosti, např. tzv. activity 

effectiveness, která je definována jako poměr skutečné činnosti a plánované činnosti [6]. V mé 

práci jsem vycházela z definice pojmu efektivnost z hlediska kvality a to z toho důvodu, že se 

v práci zabývám různými druhy kritérií pro monitorování a měření efektivnosti. 

 

Pro mou práci je také podstatné vymezení pojmu hodnocení, které je definováno jako 

proces smyslového vnímání a rozumové činnosti, kterým zjišťujeme přínos a význam kvality 

v daném okolí a čase [17]. 
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Hodnocení kvality a efektivnosti čehokoli (jakékoli entity) je ve smyslu výsledků, tj. 

hodnotících výroků, služba nehmotná, ale její vykonávání je služba v prvé řadě hmotná. 

Hodnocení je podle autorů Mlčoch, Slimák [17] proces smyslového vnímání a rozumové 

činnosti, kterým zjišťujeme přínos a význam kvality v daném okolí a čase. Hodnocení (H) 

čehokoli, jakékoliv entity (e) je porovnávání toho, co existuje (E) s představou toho, co by 

mělo být, tj. s určitým názorem na optimum kvality, kterou v daném případě považujeme za 

vhodnou normu (N), tedy H = f (E, N).  

Proces hodnocení potom tvoří ukončené procesy: poznávaní existujícího stavu (E) a 

poznání normy (N), ale také dva navazující procesy: porovnávání a formulování výsledků 

hodnocení [34]. Toto platí stejně tak pro kvalitu jako také pro efektivnost s tím, že kvalita 

ovlivňuje efektivnost a musí být poznána dříve, anebo ji významně ovlivňuje vždy, kdy nám na 

ní záleží.  

Pojem služba je variabilní, a stejně tak je variabilní i hodnocení efektivnosti dané 

jednotlivé poskytované služby. 

 

Za předpokladu, že vezmeme v úvahu definici efektivnosti (ve smyslu kvality) a definici 

hodnocení, zvolila jsem pro tuto práci pro hodnocení efektivnosti funkční vztah (1): 

H = E/N * 100  (%)     (1) 

 

přičemž funkce závisí na druhu kritéria, který se v projektu vyskytuje ve 3 typech:  

1. ekonomická efektivnost: ekonomická (finanční) kritéria (jednotky Kč); 

2. kvalita: kritéria kvality (jednotky kusy- např. počty neshod, připomínky zákazníka, 

reklamace apod.),  

3. výkonnost: časová kritéria (jednotka např. den -např. prodleva zákazníka, 

subdodavatele apod.). 
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2.2 Projekty a procesy poskytování služeb v oblasti geologie 
 

 

Metodologie výzkumu vychází z analýzy dosavadních projektů organizace, která 

poskytuje služby v oblasti environmentální geologie (projekty). 

Členění projektů, které nepatří do oblasti výzkumu a vývoje podle (Frascati, 2002) [10] 

je podle (Reynolds, 2012) [26] následovné: 

I. Projekty v oblasti stavebního inženýrství, výstavby, petrochemie, těžby 

nerostných surovin. (Civil Engineering, Construction, Petrochemical, Mining 

and Quarrying Projects) 

II. Projekty výrobní – zaměřené na výrobu (Manufacturing Projects) 

III. Projekty řízení – manažerské projekty (Management Projects). 

 

Projekty prvního a druhého typu po sobě zanechávají větší, či menší ekologické zátěže 

a projekty manažerské je poté často musí řešit. Organizace poskytující geologické služby je 

obzvlášť komplikovaným příkladem takovýchto organizací. 

V souvislosti s "udržitelným myšlením" Evropská komise navrhla nový akční program 

pro životní prostředí pro EU s názvem "Žijme správně, v mezích naší planety", který dá směr 

politice životního prostředí až do roku 2020 [23]. Tento návrh má za cíl posílit evropskou 

ekologickou odolnost a transformovat EU k udržitelné zelené ekonomice [11]. Z uvedených 

skutečností vyplývá, že úloha organizací, zabývajících se projekty souvisejícími s ekologicko-

geologickými zátěžemi, bude v budoucnosti významně růst.  

Posláním geologických služeb (firemních projektů) je racionální využívání geologické 

struktury regionu. Projekt v oblasti environmentální geologie představuje složitý systém 

sestávající z většího počtu, paralelně probíhajících procesů, které často přinášejí neočekávané 

negativní situace. Doprovodné negativní funkce mohou způsobit geologický hazard, např. 

neočekávané poklesy terénu, zlomy, destruktivní sesuvy, dále také ekologickou zátěž regionu 

(kontaminace vod, půd, ovzduší či degradace jejich ekologické stability apod.), čerpání zdrojů 

zejména neobnovitelných nebo těžce obnovitelných, další negativní vlivy důlní činnosti na 

životní prostředí aj.  
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2.2.1 Stávající stav procesu realizace produktu 
 

 

Proces poskytování služby je klíčovým procesem v rámci realizace produktu. 

Organizace, ve které byly případové studie sledovány, má certifikován integrovaný systém 

managementu, který zahrnuje požadavky na systém managementu kvality dle ISO 9001 [37], 

systém environmentálního managementu dle ISO 14001 [40] a systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví dle OHSAS 18001 [41]. V dané organizaci existuje 

dokumentovaný postup, jenž popisuje jednotlivé fáze realizace produktu (služby). V rámci 

integrovaného systému managementu organizace je tento postup zařazen do třetí úrovně řízené 

dokumentace dané organizace a tedy navazuje na „Příručku integrovaného systému 

managementu“ a s tím související procesní model společnosti.  Procesní model a tzv. „Karta 

procesu“ poskytování služeb, která určuje veškeré vstupy, zdroje, výstupy, odpovědnosti a 

záznamy, jsou dokumentovány v Pracovním postupu „Divize geologie a životního prostředí“ (z 

angl. „Environmental geology division“, dále jen EGD) [44], který byl základním vstupním 

dokumentem pro přípravu modelu.  

Mapa procesu zobrazuje hlavní, řídící a podpůrné procesy shodně s požadavky 

procesního a systémového přístupu.  

 

Procesy realizační (hlavní), které tvoří ucelenou linii končící finálním produktem. Podrobnější 

popis je uveden dále v textu. 

 

Procesy řídící, jimiž je řízen průběh realizačních procesů, např. odpovědnost managementu a 

management zdrojů aj., popsané ve firemních dokumentech: 

 specifikace v jednotlivých kapitolách pracovního postupu EGD, 

 Organizační řád společnosti, 

 Organizační směrnice „Organizační zásady“ apod. 

 

Procesy podpůrné, které připravují vhodné prostředí pro realizační a řídící procesy, např. řízení 

dokumentů a údajů podle celopodnikových organizačních směrnic („řízení dokumentů a 

tiskopisů“, „skartační řád“, „spisový řád“ apod.), ale také řízení dokumentace vzniklé před a v 
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průběhu zakázky dle pracovního postupu EGD, řízení infrastruktury, provádění kontrol, řízení 

monitorovacích a měřicích zařízení (tj. kalibrace pracovních a stanovených měřidel a indikátorů 

podle příslušné organizační směrnice „Řízení kontrolních, měřících a zkušebních zařízení“) 

apod. 

 

Procesy zlepšování, jako jeden z druhu podpůrných procesů, které zajišťují neustálé zlepšování 

celkové výkonnosti společnosti. 

 Vnější a vnitřní kontrolní systém – pro jehož podporu je disertační práce prováděna. 

 Zvyšování kvalifikace v rámci řízení lidských zdrojů (útvar personalistiky a 

organizační směrnice „Zásady personální práce“, „Příprava zaměstnanců v souladu 

s nároky na pracovní místa“) aj. 

 

V rámci disertační práce byl analyzován a vyhodnocován proces realizace produktu viz. 

obrázek č.1 tzv. hodnocením a poznáváním situace s využitím ukazatelů kvality, efektivnosti a 

výkonnosti před plánováním a po realizování projektu (zakázek).  
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Obr.č.1 Mapa procesu – stav před aplikací EGEOS-PSI [44] 
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Projekt v oblasti geologie je složitý systém mnohých procesů, jejichž řízení probíhá 

podle všeobecných zásad managementu projektů.  

Zjednodušeně lze hlavní realizační proces environmentální geologické služby popsat v 

následujících krocích, které se uskutečňují v této posloupnosti: 

 Navrhování geologických služeb (technické poradenství např. navrhování projektů 

využívajících techniky životního prostředí a kontrolu vývojových trendů v geologickém 

prostředí, kontrolu znečištění, geologické průzkumy, hydrologické mapování, 

monitoring apod.). 

 Vykonávání geologických služeb včetně aktivit jako jsou průzkumné vrtné práce, 

geologické průzkumy, inženýrské činnosti a doprovodné činnosti jako např. sanace, 

technické zkoušky a analýzy, a samozřejmě zpracování výsledků (vyhodnocení 

geologických projektů a zpracování závěrečných zpráv, zpracování a vyhodnocování 

dat z laboratorních rozborů, výpočty, bilance, sestavení diagnóz a jiných hodnocení 

geologických struktur). 

 Poskytování výsledků geologických služeb. 

Zjednodušeně lze uvést, že základními činnostmi v „case organizaci“ jsou:  

 Geologické průzkumy, projekční práce, posudková a konzultační činnost;   

 Ekologicko-geologické sanační práce;  

 Laboratorní práce. 

Rozsah činností poskytování služeb v oblasti geologie je možno definovat na základě 

klasifikace ekonomických činností „CZ- NACE“ viz tabulka č.1. CZ-NACE kategorizuje 

činnosti dle údajů souvisejících s ekonomickým subjektem – organizací. Klasifikace CZ-NACE 

byla vypracována Českým statistickým úřadem podle mezinárodní statistické klasifikace 

ekonomických činností a představuje tudíž nezaměnitelnou identifikaci jakékoli činnosti. 

Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za 

posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s 

jinými mezinárodními klasifikacemi. Pro popis sledovaných služeb je zvolena klasifikace dle 

„CZ – NACE“ také z toho důvodu, že na jejím základě je prověřován rozsah akreditace 
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certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu, který certifikuje systém 

managementu v “case” organizaci. 

 

Tab. č.1:  Popis rozsahu činností dle CZ-NACE. 

Kód CZ 

NACE 
Popis činnosti 

39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

42.91 Výstavba vodních děl 

43.13 Průzkumné vrtné práce 

71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

71.12.1 Geologický průzkum 

71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. 

71.20 Technické zkoušky a analýzy 

74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 

 

Inženýrské činnosti a související technické poradenství zahrnují např. projekty 

související se stavebním inženýrstvím, s vodními a silničními stavbami, vodohospodářské 

projekty, navrhování projektů využívajících techniky životního prostředí a kontrolu znečištění, 

geologické průzkumy, hydrologické mapování apod. 

Rozsah činností se může v průběhu zpracování projetu měnit a doplňovat, dle výsledků 

dalších jednání a rozhodnutí managementu. 

 

Ve většině případů poskytování služeb v oblasti geologie je realizace produktu 

prováděná pro veřejný sektor a to převážně souborem dílčích či ucelených komplexních 

dodávek v procesních krocích (fázích, etapách) v souladu s požadavky přijaté legislativy pod 

kontrolou orgánů státní správy (ministerstva, Český báňský úřad aj.), dotčených orgánů 
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krajských a místních samospráv, kontrolních orgánů státní správy (Česká inspekce životního 

prostředí aj.) a příslušných referátů samospráv – pak můžeme hovořit o systému tzv. „B2B“ 

(bussiness to bussiness – produkty jsou poskytované dalším organizacím).  

 

Při menších zakázkách (druhem prací a jejich rozsahem, finančním objemem atd.) se 

může jednat o realizaci produktu pro konkrétního spotřebitele - zákazníka (soukromý sektor) 

tedy formou tzv. „B2C“ (bussiness to consumer/customer). Potřeba řídit tyto procesy 

z hlediska systému managementu kvality není závislá na tomto dělení a proto je možno se 

věnovat oběma variantám stejným způsobem.   

 

Geologie bývá podstatnou součástí sanačního procesu, proto nemohu opomenout 

proces „sanační práce“. Sanační práce podporují ochranu životního prostředí činnostmi úzce 

spjatými s geologií a souhrnně zahrnují provádění komplexních nápravných opatření na 

likvidaci starých ekologických zátěží, havárií a další expertní posudkovou činnost a konzultační 

činnost v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k všem složkám životního prostředí, 

zejména půdám, podzemním a povrchovým vodám. 

 

Popis činností dle kategorie produktu 

Zakázku v oblasti geologie lze charakterizovat jako systém složený z několika procesů. 

U jednotlivých procesů tvořících systém pro úspěšnou realizaci zakázky se může jednat např. o 

procesy tří různých kategorií z hlediska vztahu zákazníka k produktu a jeho povaze. “Case” 

organizace poskytuje služby jako výsledek nejméně jedné činnosti nezbytně prováděné na 

rozhraní mezi dodavatelem a zákazníkem. Ve výsledku je obecně nehmotná, i když může 

zahrnovat dílčí produkty kombinovaného charakteru, tedy jak hmotné produkty, tak nehmotné 

produkty. V praxi se lze u mnoha jednotlivých zakázek setkat  s kombinacemi několika 

kategorií činností, viz tabulka č.2.  
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Tab. č.2  Popis rozsahu předmětné činnosti dle produktových kategorií 

Číslo kategorie Popis kategorie / výčet odpovídajících činností 

kategorie I. činnost prováděná na hmotném produktu dodaném zákazníkem 

sanace zemin či podzemních vod kontaminovaných v rámci průmyslových areálů (zde se 

nacházíme např. v oblasti hydrogeologie a geochemie). 

kategorie II. činnost prováděná na nehmotném produktu dodávaném 

zákazníkem 

zpracování a vyhodnocování dat z laboratorních rozborů vod a zemin. 

kategorie III. dodání nehmotného produktu 

proces zpracovávání geologických projektů a závěrečných zpráv, konsulting v oblasti 

geologie, inženýrské služby apod. 

 

V praxi v rámci  jednoho vědního oboru geologie nalezneme kombinaci všech kategorií.  

Podrobněji se jedná o celou škálu procesů, směřujících postupně v požadovaných 

krocích k zadanému splnění cíle – prozkoumání, posouzení, ohodnocení ekologické zátěže a 

realizace vlastních nápravných sanačních opatření dle schválené a přijaté projektové 

dokumentace. Jedná se o úvodní ekologické audity, analýzy rizik vlivů na životní prostředí a 

studie proveditelnosti, příp. dokumentace a posudky pro hodnocení vlivu staveb, činností a 

technologií na životní prostředí (můžeme definovat jako kategorii I., popř. kombinaci kategorie 

I., II. a III.), související supervizní činnost, konzultační a expertní činnost (kategorie III.), 

vlastní ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod, zemin apod. (kombinace 

kategorií I. a II. dle rozsahu prací). Dalšími službami jsou podrobná kvalitativní a kvantitativní 

ohodnocování a zjišťování zdrojů kontaminace (kategorie I. a II.), zpracovávání návrhů 

sanačních opatření v konkrétních podobách technologií a technických opatření, zpracování 

prováděcích projektů jednotlivých typů sanačních prací a technických zásahů (kategorie III.) či 

sanace zemin nesaturované zóny metodami „in-situ“ (kategorie I.) a „ex-situ“ (kategorie II.). 

Jedná se o pestrý komplex metod a technologií využívaných pro dekontaminace podzemních 



21 z 94 

vod v saturované zóně geologického prostředí (např. technologie gravitační a sorpční 

separace, stripování, filtrace na fyzikálních nebo chemických filtrech, příp. využití celé řady 

biodegradačních preparátů apod. – kategorie I. a II.), návrhy koncepce a sledování procesu 

přirozené atenuace znečištění, poskytování inženýrských služeb v oblasti sanačních prací 

(kategorie III.), sanační a postsanační monitoring (kategorie I.), vyhodnocování a zpracování 

dat s využitím statistických metod a geografických informačních systémů (kategorie II.), 

matematické hydrodynamické modelování (kategorie II.) a sled, řízení a koordinace celého 

řízení sanačního procesu (kategorie III.) [8]. 

Specifikace činností poskytovaných jako služby v jednotlivých těchto oborech ukazuje, 

že v každém oboru nalezneme jednotlivé výše zmíněné kategorie služeb a jejich kombinace.  

Služby v oblasti geologie mohou být prováděny v mnoha zaměřeních např.: 

 hydrogeologický průzkum,  

 ložisková geologie nerostných surovin,  

 inženýrská geologie,  

 inženýrsko-geologický průzkum  

 environmentální geologie.  

Vzhledem k zaměření mého dosavadního magisterského studia a po dohodě s vedením 

organizace, konkrétně vedení Divize geologie a životního prostředí (EGD), kde byl výzkum 

prakticky prováděn, jsme se rozhodli věnovat pozornost v rámci výzkumu zejména tzv. 

environmentální geologii. Případová studie reprezentuje projekty organizace týkající se 

projekčních prací v oblasti odstraňování ekologických zátěží, jejichž charakteristika je uvedena 

v kapitole č.4. Jednoznačným pilířem pro analýzu a vyhodnocení efektivnosti procesu je 

analýza údajů a informací z monitorování a měření produktu (služby), jež musí probíhat dle 

stanovených ukazatelů. Stanovení ukazatelů bylo potřeba provést velmi pečlivě, poněvadž toto 

je základnou pro výsledný efekt celé práce. Zda dochází ke zlepšování procesů je možno 

prokazatelně doložit pouze v případě, že všechna data o průběhu procesu jsou dostupná – zda 

se tedy projeví tzv. „feedback“ tzn. zpětná vazba [3].  
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3. ZVOLENÉ METODY ZKOUMÁNÍ  

 

Výzkumný model EGEOS-PSI sestává z aplikace vybraných nástrojů kvality, přičemž 

základními charakteristikami modelu pro poznávání situace hodnocením je využití ukazatelů 

kvality, ekonomické efektivnosti a výkonnosti a aplikace před plánováním, v průběhu a po 

realizování projektu. Procedura EGEOS-PSI a jednotlivé metodiky použité v rámci této 

procedury jsou uvedeny v tabulce č. 5 v kapitole č.5. 

 

Pro účely výzkumu disertační práce a sestavení modelu EGEOS-PSI byla použita a 

rozvinuta metodika analýzy pomocí Kano modelu a CEDAC Diagramu v rámci řešení 

projektového managementu, se zachováním filozofie CDPM a s využitím ostatních metod a 

nástrojů managementu kvality. V dalším textu jsou vysvětleny tři hlavní metodiky použité 

v modelu. 

 

3.1 CEDAC  

 

Systém CEDAC, Diagram příčin a následků s přidanými kartami, je upravená 

(rozvinutější) forma Ishikawova diagramu - diagramu rybí kosti. Základem pro výzkum je 

poznání metodiky CEDAC a dostatečné pochopení jejich základních principů a postupu 

aplikace. 

Obecně struktura systému CEDAC sestává ze tří procesů (etap): Window analýza, 

CEDAC Diagram a tzv. „Okno pro rozvoj“. Window analýza (1. etapa CEDAC) je používaná 

pro analýzu konkrétních dat o různých neshodných výsledcích a kategorizaci těchto dat 

z pohledu jejich řízení. Pro kategorizaci dat je používáno kategorií „Známo“, „Neznámo“, 

„Praktikováno“, „Nepraktikováno“ a podle těchto kategorií se principielně kategorizují data a 

související situace do základních kategorií A-D. Na základě dané kategorizace jsou 

doporučovány další postupy. Kategorie A ukazuje na ideální stav, kde další postup není nutný. 

Kategorie B reprezentuje problémy s praxí a doporučován je CEDAC Diagram popř. nástroje 

pro předcházení selhání lidského faktoru a zlepšování dovedností zaměstnanců apod. Kategorie 
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C představuje problémy s komunikací, možností řešení je opět např. CEDAC diagram, „okno 

pro rozvoj“, vizuální kontroly aj. Kategorie D je problémem standardizace, zde je jednoznačně 

doporučen CEDAC Diagram. 

 

Pro stanovení metodiky analýzy a vyhodnocení efektivnosti poskytování služeb byla 

předpokládaná situace kategorie D dle Windows analýzy, kdy správný postup hodnocení 

efektivnosti není stanoven, není znám a doposud není praktikován. 

Pro výzkum byla nejvýznamnější 2. etapa struktury CEDAC, která se nazývá CEDAC 

Diagram. CEDAC Diagram analyzuje problém z dvou pohledů a to ze strany příčin a následků 

(shodně s Ishikawovým diagramem) a následně ze strany zlepšování (pomocí přidaných karet) 

[5].  

Pro účely disertační práce došlo k projektové transformaci CEDAC Diagramu. Jak již 

bylo v úvodu definováno, hodnocení efektivnosti je chápáno jako rozdíl mezi stanovením 

rozsahu, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány, a vyhodnocením rozsahu, ve kterém 

jsou plánované výsledky dosahovány. Z tohoto důvodu bylo pro účely výzkumu nutné 

modifikovat v CEDAC Diagramu stranu příčiny a následku přiměřeně na stranu plánování a 

skutečnosti, kde na straně skutečnosti obsahově zůstává analýza příčin. Je zde patrná podoba 

s Ishikawovým diagramem, avšak cíl CEDAC Diagramu je odlišný.  

CEDAC Diagram je obecně možno interpretovat v několika krocích. V úvodu je 

stanoven subjekt zlepšování, určeny jeho plánované měřitelné výsledky a stanoven časový 

rozsah a metodika sběru dat. V případě disertační práce bylo subjektem zlepšování efektivnosti 

realizace zakázky (poskytování geologické služby), jejíž časový rozsah je dán harmonogramem 

dle projektu realizace. Dále byl definován cíl zlepšení popř. předpoklad přínosů. V dalším 

kroku byly definovány překážky, které brání v dosažení cíle. Tyto jsou psány na tzv. „karty 

skutečností“ (strana skutečnosti) a následně jsou předkládány návrhy na zlepšení a tyto 

zaznamenány na tzv. „kartách zlepšení“, které jsou dále kategorizovány jako nepoužitelné, 

zajímavé, v přípravě nebo ve zkušebním provozu (tj. v testování) viz. tabulka č.3. 
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Tab. č.3  Kategorie karet zlepšení CEDAC Diagramu 

 

Kategorie 

 

Označení třemi 

tečkami 
Three dots marking 

system 

 

Popis karty zlepšení 

 

„nepoužitelné“ Karta se neoznačuje Návrh zlepšení není 

dostatečný, popř. je neúčinný. 

„zajímavé“ Karta se označuje 

jedním červeným 

bodem 

 

Návrhy nemohou být 

provedeny okamžitě. 

„v přípravě“ Karta se označuje 

dvěma červenými 

body 

 

Návrh zlepšení bude 

realizován, plánují se nástroje, 

vybavení, zdroje aj. 

„v testování“ Karta se označí třemi 

červenými body 

 

Návrhy na zlepšení jsou 

zkoušeny a výsledky 

sledovány. 

 

Při testování karet zlepšení se užívalo barevného označování karet tečkami (tzv. Three 

dots marking system). Označování karet umožnilo okamžitý přehled o stavu návrhu ke 

zlepšení. V případě, že byly potvrzeny pozitivní výsledky, byl návrh zlepšení uveden do praxe -  

z „karty zlepšení“ se stává „karta standardu“ (tzn. vyzkoušený postup byl zapracován do 

pracovního postupu v „case“ organizaci).  

Posledním procesem ve struktuře systému CEDAC je tzv. „okno pro rozvoj“ ( 3. etapa 

CEDAC), které přezkoumává jednotlivé kroky vytvoření CEDAC Diagramu a zaměřuje se 

zejména na dodržování standardů. Tento nástroj zajišťuje, že standard každý správně chápe a 

dodržuje.  
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Jelikož odborná literatura uvádí, že CEDAC Diagram je možno využít samostatně, tj. 

bez využití etap 1 a 3, přistoupila jsem pro disertační práci k využití pouze druhé etapy tj. 

CEDAC Diagramu. Základním předpokladem použití zvolené metodiky CEDAC Diagramu je 

zapojení zaměstnanců do všech kroků vytváření, vyhodnocování a navrhování v rámci 

diagramu (častým nástrojem je brainstorming). Zároveň byl zapojen i zákazník, aby byly 

dodrženy principy CDPM. 

 

V CEDAC Diagramu byly stanoveny nejenom ukazatele monitorování a měření, ale 

také informace, které přesně definují provádění monitorování, měření a hodnocení v rámci 

zakázky, údaje o plánovaných ukazatelích a skutečně změřených či monitorovaných 

hodnotách. CEDAC Diagram byl v celkovém modelu EGEOS-PSI použit také pro určení 

rozsahu potřebných kritérií a jejich plánovaných hodnot (na straně plánu „Cause side“) – 

podrobněji v kapitole č. 5. 

 

Základní kroky CEDAC, které byly integrovány do EGEOS-PSI modelu jsou: 

1. Identifikace problému 

2. Identifikace hlavních faktorů (kritérií) ve vztahu k řešenému problému 

3. Identifikace hlavních důsledků  

4. Analýza CEDAC Diagramu  

a. Podrobná identifikace problému  

b. Navržení metodiky měření  

c. Specifikace cílového efektu  

d. Karta faktu (skutečnosti) 

e. Analýza karty  

f. Karty zlepšení 

g. Systém značení 3 tečkami 
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h. Implementace zlepšení 

i. Vytvoření standardu zlepšeného procesů (dílčího prvku procesu) 

j. Kontrola  

 

Základním zdrojem informací (zdaleka však ne jediným) pro aplikaci CEDAC byla 

publikace „CEDAC a Tool for Continuous Systematic Improvement“ autora Dr.Ryuji Fukudy 

[12], která popisuje postup pro identifikaci problému pomocí Window analýzy, CEDAC 

Diagramu pro analýzu problémů a rozvoj standardů, uvádí mnohé vzorové příklady a vhodné 

formuláře a také popisuje postupy pro monitorování dodržování standardů. Jedná se o návod, 

jak jednoduše své pomocí podpořit zlepšení činností uvnitř organizace použitím metody 

CEDAC.   

Cílem práce bylo také zjištění podobných či podobně řešených případů. Za tímto 

účelem byla zpracována analýza literatury z níže uvedených zdrojů. 

O metodě CEDAC  pojednává také např. publikace „The Quality Toolbox, Second 

Edition“ [31] vydané v roce 1995. Publikace pojednává komplexně o různých metodách a 

technikách vztahujících se ke zlepšování kvality, uvádí jak metodiky nejběžněji používané, tak 

ty, které vytvořil sám autor. Většina publikovaných nástrojů se týká vytváření a organizování 

myšlenek ve vztahu k možnostem zlepšování, hodnocení námětů pro zlepšování, analýzy 

procesů, stanovení příčin problémů a neshod, plánování a základních analýz dat a statistických 

metod. Druhé vydání této knihy je rozšířeno o řadu nástrojů a o kapitolu popisující historický 

vývoj nástrojů v systémech managementu kvality a vývoj zlepšování. CEDAC je zde uveden 

jako jedna z variant Fishbone diagramu (diagramu rybí kosti) společně s dalšími variantami 

jako jsou např. Cause enumeration diagram, Process fisbone, Time-delay fishbone, reverse 

fishbone diagram apod. 

Roderick A. a kolektiv autorů pojednávají o metodě CEDAC v publikaci „The Certified 

Six Sigma Green Belt Handbook“ [28]. Informace o použití CEDAC je možno nalézt v části 

III, kapitole deset této publikace, která řeší variability mezi vstupy a výstupy procesu. CEDAC 

je zde uváděn spolu s dalšími metodami jako nástroj, který zkoumá dopad variability vstupů na 

výstupy v rámci procesu a dělí jednotlivé příčiny obecně do několika kategorií. Popisuje 
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CEDAC jako alternativní přístup, kde je CEDAC Diagram zobrazován na širokou stěnu nebo 

plochu a zaměstnanci jsou povzbuzováni k identifikaci příčin např. pomocí lepicích poznámek. 

Publikace uvádí, že úspěšnost tohoto přístupu závisí na organizační kultuře a komunikaci. 

Podstatu, účel, východiska a postup použití metody CEDAC popisuje také publikace 

„Profesionál kvality“ [32]. V kapitole 4.10 jsou publikovány také příklady řešení a použití 

metody. Publikace představuje přehled znalostí jak teoretických tak sumář metodik pro rozvoj 

kvality procesů a produktů jako základ znalostí profesionálů kvality. Publikace prezentuje 

metody a nástroje pro modelování, analýzu, hodnocení, projektování, řízení a zlepšování 

realizačních procesů. Publikace pojednává o CEDAC jako o nástroji vyvinutém v rámci hledání 

efektivního systému spolehlivých standardů a jeho hlavním účelem je eliminovat vážné neshody 

způsobené neexistencí spolehlivé metody. 

Autoři Csech Erik a Hricko Marián prezentovali v roce 2009 informace o metodice 

CEDAC v příspěvku “CEDAC - diagram príčin a následkov s prídavnými kartami” 

uveřejněném ve sborníku z mezinárodní vědecké konference Bezpečnosť – Kvalita - 

Spolahlivosť [5].  Článek uvádí základní postup zpracování CEDAC Diagramu a principielně 

vychází z původní zahraniční literatury bez dalších teoretických příspěvků či praktických 

případových studií. Analýza literatury ukazuje, že CEDAC byl použit v mnohých výrobních 

oblastech k řešení různých problémů (např. variabilita vstupů a výstupů, analýzy problémů, 

rozvoj standardů apod.). Předpokladem tedy bylo, že jeho modifikace v rámci výzkumu nebude 

snižovat jeho výkonnost, naopak přispěje k rozšíření jeho aplikovatelnosti také v nevýrobním 

sektoru. 

V oblasti české literatury nebyl prozatím zjištěn žádný literární zdroj, pojednávající o 

metodě CEDAC, také z toho důvodu je přínosem výzkum na toto téma a související publikační 

činnost. 
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3.2 KANO model  

 

Kanův model [27] se využívá pro zjišťování a porozumění měnících se požadavků a 

potřeb zákazníků a může pomoci stanovit správné postupy ke zlepšení procesu popř. postupy 

nápravy predikovaných neshod. „Kanův model“ byl použit pro určování znaků produktů či 

služeb a pro vývoj a zlepšování priorit na základě vnímání zákazníka [1]. 

Teorie Kanova modelu vychází z identifikace faktorů vnímaných zákazníkem jako 

znaků kvality produktu či služby. Kanův model pracuje s různými kategoriemi těchto znaků. 

Aplikace Kanova modelu sestává ze čtyř kroků, identifikace těch rysů a charakteristik, které 

budou prozkoumány, naplánování a provedení průzkumu vnímání jednotlivých znaků kvality 

zákazníky, analýza získaných dat a kategorizace zjištění dle priorit. Použití Kanova modelu 

pomáhá uspořádat jednotlivé snahy o vývoj a zlepšování dle jejich priorit zákazníka.  

Kroky Kanova modelu: 

1. Identifikace požadavků na produkt 

2. Kano průzkum 

3. Opatření 

4. Vyhodnocení a interpretace 

 

Pro bližší porozumění metodiky byl proveden v rámci výzkumu literární průzkum. Jelikož 

se Kanův model využívá pro zjišťování a porozumění měnících se požadavků a potřeb 

zákazníků, byl literární průzkum zaměřen právě na požadavky a potřeby zákazníků jako 

ukazatelů resp. kritérií kvality služeb. 

Autor Robinson se ve své práci „Kano on Customers“ [27] zabývá identifikací faktorů 

vnímaných zákazníkem a dělí je na primární a základní kategorii. Mezi základní kategorie patří 

„nezbytné požadavky“ („must-be“ quality), požadavky na výkon („one-dimensional“ quality) a 

požadavky na schopnost vyvolat nadšení („attractive“ quality). Mezi kategorie druhotné 

(sekundární) se dle Kanova modelu řadí „nevýznamné znaky kvality“ („indiferent“ quality) a 

„znaky kvality zpětné vazby“ („Reverse“ quality) [27]. 
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Jack B. ReVelle popisuje vtipně ve své práci „Duality Essentials: A reference Guide from A 

to Z” splnění „nezbytných požadavků kvality“ jako „cenu za vstup na trh“, splnění „požadavků 

na výkon“ jako způsob „udržení dodavatele na trhu“ a splnění „požadavků na schopnost 

vyvolat nadšení“ jako způsob, „jak se stát leaderem na trhu“ [25]. 

Otázkou priorit je v oblasti hodnocení kvality služeb velmi podstatnou, protože mnohá 

literatura uvádí různé dimenze (kategorie), které mají přímý, různě významný vliv na kvalitu 

služeb viz. studie diferenciací dimenzí autorů Gi-Du Kang a Jeffrey James, „Service quality 

dimensions: an examination of Grönroos´s service quality model” [14]. Tato publikace pracuje 

s třemi dimenzemi, které přejímají autoři od autorů Lehtinen a Lehtinen [15] a na jejichž 

základě srovnávají dvě různé koncepce o kvalitě služeb: Evropskou a Americkou, přičemž 

Evropská se zaměřuje na funkční dimenze (procesní), zatímco Americká zohledňuje kromě 

funkční také technickou dimenzi (zaměřenou na výstupy) a image. Zároveň autoři publikace 

popisují měření kvality služeb pomocí tzv. SERVQUAL nástrojů typické pro Evropskou 

koncepci, jež publikuje profesor Parasuraman a kolektiv autorů [20]. SERVQUAL však 

neměří technickou dimenzi a podléhají tedy kritice právě z důvodů omezeného zaměření 

nástrojů pouze na proces dodání služby (funkční dimenzi). Název nástrojů SERVQUAL vznikl 

skladbou slov z anglického jazyka „Service“ a „Quality“. Stejně tak se studií diferenciací 

dimenzí zabývají v práci „Service quality: a study of quality dimensions” autoři Lehtinen, J.R. a 

Lehtinen, U. [15], přičemž definují tři dimenze kvality služeb a to fyzikální kvalita (hmatatelné 

aspekty), interaktivní kvalita (způsoby toku informací mezi zákazníkem a dodavatelem) a 

společenská kvalita (image). Dále uvádí různé aspekty služby ať už technické- představující, co 

služba nabízí (hodnocení služby po výkonu), nebo funkční – jak je služba nabízena (hodnocení 

služby během výkonu). Systémově je však diferenciace dimenzí obou studií podobného 

charakteru. 

Dle stávajícího průzkumu literatury v oblasti faktorů / dimenzí / kategorií kvality služeb 

není divu, že je poskytovatel služeb často postaven před spoustu definovaných dimenzí kvality 

služeb, u kterých nedokáže stanovit priority a definovat, které z nich jsou pro jím poskytovaný 

typ služby nezbytné, významné apod. Mnohé dimenze však vzhledem k určitému typu služby 

např. nemusí být potřeba.  
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Nimit Chowdhary a Monika Prakash se ve své publikaci „Prioritizing service quality 

dimensions“ [4] zabývají přezkoumáním možnosti zevšeobecnění důležitých dimenzí kvality 

služeb. Pro účely studie pracovali s pěti dimenzemi kvality služeb, které uvádí profesor 

Parasuraman a kol. ve svém díle „Service quality and produktivity: a synergistic perspective“ 

[20]. Přestože na základě své studie dospěli k závěru, že generalizace dimenzí kvality není 

možná mezi všemi typy služeb, specifikovali důležité kroky, které je vhodné použít při 

navrhování a plánování procesu poskytování služeb. Tedy definovali obecné pohledy 

použitelné pro každý typ služby pro určení priorit. Zejména je nutno zohlednit materiálnost 

služeb a rozsah zaměření na zákazníka v souvislosti s poskytováním konkrétního typu služby. 

V české literatuře se diferenciací požadavků ovlivňujících míru spokojenosti zákazníka 

zabývá např. Prof. Nenadál v publikaci „Měření v systémech managementu jakosti“ [18] a to 

na tzv. “bonbónky“, „nutnosti“ a „samozřejmosti“. Z této kategorizace jsme vycházeli při 

hodnocení kritérií pro model EGEOS-PSI. 

 

3.3 CDPM 

 

CDPM je nové paradigma Total Quality Management (TQM) a  Project Management 

(PM). 

Customer-Driven Project Management (CDPM) představuje manažerský přístup zaměřený na 

produkování dodávky (výrobku či služby) tak, aby bylo dosaženo celkové (totální) 

spokojenosti zákazníka. Jedná se o filosofii managementu, soubor vůdčích principů, 

metodologii, řadu nástrojů a technik, které kladou důraz na zákazníkem řízené dodávky. 

Účelem CDPM je odstranit separaci přístupů managementu kvality od přístupů managementu 

projektu. CDPM využívá principů Total Quality Managementu zdůrazňujících neustálé 

zlepšování procesů, zapojení lidí prostřednictvím týmů, kvantitativní metody, zaměření na 

zákazníka a jím požadované metody managementu projektu jako jsou plánování, kontroly a 

dodávání shodných dodávek. 

Podle metody CDPM [2] zákazník je spolu tvořitelem úspěchu projektově 

orientovaných organizací a je zahrnutý do etap specifikace (přípravy), návrhu, realizace, 

změnového řízení a výkonnosti projektového týmu.  
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V této práci je CDPM metodologie promítnuta do projektu pro neustálé zlepšování 

efektivnosti procesu poskytování služeb v oblasti geologie za účelem neustálého zlepšování a 

tedy dodávek, ale také lidí prostřednictvím zákazníkem řízeného strukturovaného projektového 

týmu. Podstatou promítnutí CDPM do tohoto projektu je zacílení na spokojenost zákazníka. 

Zákazníkem rozumíme jak interního zákazníka (vedení divize EGD) tak externího zákazníka 

(nabyvatele zakázky tj. majitel území, kde je služba poskytována).  

CDPM vyžaduje, aby projekt byl určen v kooperaci mezi zákazníkem a dodavatelem 

prostřednictvím strukturovaných procesů, aby zákazník řídil projektový tým, aby projektový 

tým zahrnoval kromě zákazníka a majitele procesu také další členy projektového týmu (např. 

manažera projektu apod.) a aby členové týmu byli jednoznačně zmocněni. Pro splnění tohoto 

požadavku byl v přípravné fázi výzkumu jmenován projektový tým ředitelem EGD viz. 

kapitola č.5. Jelikož se výsledky projektu týkaly mnoha interních veličin, byl zvolen vedoucím 

týmu interní zákazník - ŘD, který odpovídá za úzkou kooperaci s externím zákazníkem. 

CDPM metodologie zlepšování zahrnuje 8 kroků, které byly v projektu aplikovány takto: 

1. Definování záležitostí / předmětu kvality  

2. Porozumění a definování procesů 

3. Výběr možnosti zlepšování  

4. Analýza možnosti zlepšování 

5. Provedení – projekt 

6. Kontrola výsledků 

7. Implementace zlepšení 

8. Monitorování výsledků pro neustálé zlepšování 

Podrobněji jsou jednotlivé kroky komentovány v kapitole č.5, která popisuje proceduru 

EGEOS-PSI,  integrující CDPM. 
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3.4 Ostatní nástroje managementu kvality 

 

V rámci výzkumu a disertační práce se používalo mnoho dalších nástrojů z oblasti 

managementu kvality. Postupy jednotlivých metodik byly čerpány z běžně dostupných 

literárních zdrojů, jejichž stručný výčet uvádím níže v textu. 

Praktické návody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikové procesy tak, aby 

přinášely maximální užitek, uvádí příručky „Management jakosti“ [7] a „Management procesů 

průvodce manažerů kvality“ [8] autora doc. Ing. Aloise Fialy, CSc. Příručky poskytují 

ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduchých, tak i v nejsložitějších případech, 

s nimiž se manažeři ve své každodenní praxi mohou setkat. Příručky jsou pravidelně 

aktualizovány jednotlivými revizemi, a tudíž přináší nejnovější informace z oblasti systému 

managementu kvality. 

Profesor Nenadál se v publikaci „Měření v systémech managementu jakosti“ [18] 

zabývá celou škálou typů systémových netechnických měření a to jak v návaznosti na 

požadavky v rámci „modelu excelence“, tak souboru norem ISO 9000. Publikace obsahuje 

návody, jak systémová měření v praxi realizovat a jak nakládat se získanými daty za účelem 

dalšího rozvoje systémů managementu kvality. Zároveň publikace uvádí základní principy 

moderních systémů managementu kvality, pojem a obsah měření v těchto systémech apod. Jsou 

prezentovány také některé nové pohledy na finanční analýzy v managementu kvality a rovněž 

je v publikaci věnována pozornost některým aspektům měření výkonnosti procesů a měření 

vyzrálosti manažerských systémů. Řešené problematiky se týká zejména kapitola čtyři 

vztahující se ke spokojenosti a loajalitě zákazníka. Zde je také citován Kanův model. 

Další z literárních zdrojů vztahujících se k systémům managementu kvality je publikace 

s názvem „Moderní management jakosti - Principy, postupy a metody“ [19], která představuje 

přehled principů a koncepcí moderního managementu kvality. Publikace popisuje postupy, 

metody a nástroje využitelné v práci vrcholových manažerů organizací, v etapách návrhu 

a vývoje produktů, nakupování a spolupráce s dodavateli, v rámci přímé realizace produktů 

(výrobků a služeb), ale také v etapách spojených s dodáváním produktů zákazníkům. V knize 

je možno nalézt také ekonomické úvahy spojené s managementem kvality, rozvojem znalostí 
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zaměstnanců, metodologie zlepšování, předpoklady dosahování podnikové 

excelence, rozvojové trendy managementu kvality apod.  

Publikace „Plánování a neustálé zlepšování jakosti“ [24] řeší v kapitole dvě základní 

principy a význam neustálého zlepšování a uvádí vybrané metodické postupy. Kapitola devět a 

deset pak uvádí velice podrobný a přehledný výčet základních a „nových“ managementu kvality 

[24]. 

Publikace „Profesionál kvality“ [32] je obsahově vyčerpávající učebnicí, jejíž posláním 

je, poskytnout sumář poznatků z teorie a metodiky rozvoje kvality procesů a produktů jakékoli 

cíleně orientované činnosti, který by zájemcům umožňoval získat úroveň znalostí, 

předpokládanou u profesionálů kvality. Čtvrtá kapitola je věnovaná nástrojům a metodám 

profesionála kvality a obsahuje takové identifikační, modelovací, analytické a hodnotící, 

projekční a řídící postupy, které umožňují řešit všechny hlavní skupiny problémů a úloh kvality, 

včetně vytvoření systému managementu kvality. Tato kapitola udává v seznamu sedmdesát 

jedna aktuálních nástrojů a metod patřících převážně do inženýrských teorií kvality, přičemž 

šedesát osm je aplikačně zpracovaných a pro další tři se uvádějí vhodné literární prameny. 

V rámci disertace byly použity další metody systému managementu kvality jako např.: 

 nástroj definice procesu – mapa procesu,  

 brainstorming,  

 práce s Ishikawovým diagramem apod.  

 

Jednalo se většinou o některé ze sedmi základních nástrojů managementu kvality [19] a 

to zejména pro jejich jednoduchost po stránce grafické.  Tyto nástroje jsou však v rámci 

disertační práce považovány za pomocné (nikoliv však méně významné) a vzhledem k rozsahu 

této práce jim není věnován podrobnější popis. Tyto metody mají nezastupitelné místo v 

rámci cyklu zlepšování výkonnosti procesů známého pod zkratkou DMAIC (D-definování, M-

měření, A-analýza, I-zlepšování, C-kontrola/regulace), čímž logicky podporují celkový cíl a 

záměr disertační práce. Do kterých fází projektu či kroků EGEOS-PSI modelu vstupují tyto 
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nástroje je možné vidět v EGEOS-PSI proceduře v tabulce č.5, v kapitole č.5, kde jsou tyto 

nástroje označované zkratkou QEM. 

Metoda zvolená ve výzkumu pro disertační práci pro generování nápadů v rámci členů 

projektového týmu byla brainstorming. Tato metoda je založena na principech tvůrčího myšlení 

– na asociaci a modifikaci [19]. Při brainstormingu byly všechny jasně formulované nápady 

(návrhy kritérií, které by mohly ovlivnit celkovou efektivnost procesu, návrhy zlepšení 

analyzovaného stavu aj.) přehledně zaznamenány v CEDAC diagramu a žádné nápady nebyly 

kritizovány v souladu se základními principy brainstormingu. Při návrzích kritérií jsme 

brainstorming soustředili do tzv. klíčových indikátorů zejm. „5M“ (tj. Manpower, Materials, 

Methods, Measurement, Mashines) a vzhledem ke specifičnosti geologické služby také do 

oblasti Environment a další a to tak, aby byly vždy maximálně určeny kritéria reprezentující 

kvalitu, ekonomickou efektivnost a časovou výkonnost. Ve vztahu ke službě se vyskytlo velmi 

mnoho možných kritérií, které jsme zaznamenávali do diagramu do jednotlivých oblastí, je 

možno hovořit o využití principů také afinitního diagramu (např. při shlukování kritérií do 

příbuzných oblastí), poněvadž se kritéria dělila do přirozených skupin a napomohlo to ujasnit si 

strukturu dané oblasti. Je nutno upozornit, že Ishikawův diagram je použit jako základ pro 

CEDAC Diagram. 

Vzhledem k prostorové náročnosti mnohých grafických nástrojů, byly v průběhu práce 

pro praktické použití v provozu používány také zjednodušené formáty tabulek a seznamů 

(Inspekční plány, seznamy kritérií pro váhové hodnocení apod.). 

V literatuře související s managementem projektů, engineeringem kvality a 

managementem kvality můžeme najít velký počet nástrojů, metod a doporučení jak detailně 

řešit různé případy, úlohy a problémy související s kvalitou, výkonností a ekonomickou 

efektivností organizace. Např. celková „Mind Tools toolkit“ obsahuje více než 700 nástrojů a 

dovedností řízení, profesních a uvažovacích [16]. Toolkit je rozdělený do 12 oblastí, mezi 

kterými je také management projektů s více než 50 samostatnými metodikami a nástroji. 

Vybrat nejvhodnější je úlohou manažera projektu v projektovém týmu. V naší „case“ 

organizaci je znalost a používání nástrojů a metod projektového managementu, inženýrství 

a managementu kvality běžnou praxí. Pro jejich lepší využívání a doplnění specifických nástrojů 

a metod jsme vybrali v první fázi aplikaci EGEOS-PSI. 
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4. CHAREKTIRISTIKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ 

 

Případové studie se týkají zakázek v oblasti poskytování geologických služeb (dále jen 

projektů) v reálné „case“ organizaci, konkrétně Divize geologie a životního prostředí (EGD).  

 

Celý výzkum byl realizován v časovém období 2010 – 2013 ve třech etapách: 

1. 2010 Přípravná etapa – Přezkoumání dokumentů procesů, studium 

zvolených metod zkoumání, příprava modelu EGEOS-PSI.  

2. 2011-2012 Realizační etapa - Zahájení monitorování, měření, 

vyhodnocování, navrhování zlepšení pomocí modelu EGEOS-

PSI. 

3. 2013 Vyhodnocovací etapa - Vyhodnocení výsledků výzkumu, 

pokračování v aplikaci modelu v organizaci již mimo rozsah 

disertační práce. 

 

Metodologie výzkumu je založená na kvalitativním porovnávaní kvalitativních i 

kvantitativních výsledků vybraného počtu projektů, v disertační práci prezentovaných jako 

případové studie (case study analysis). Verifikace modelu EGEOS-PSI je provedena pomocí 

hodnotícího poznávání situace (zakázek) aplikací tohoto modelu v praxi v reálné firmě střední 

velikosti UNIGEO a.s. Ostrava, lokalizované na Ostravsku, organizačně vytyčeno konkrétně v 

Divizi geologie a životního prostředí (EGD). Společnost se zabývá především geologicko-

průzkumnými aktivitami historicky již od roku 1951. Organizace má zaveden a certifikován 

(jako jeden ze systémů managementu organizace) systém managementu kvality dle ISO 9001 

od roku 2001 a tato práce je jedním z dlouhodobých projektů zlepšování zaměřených na 

zlepšení řízení procesu realizace zakázky se zaměřením na sanační zakázky.  

Z celé šíře environmentální geologie byla práce zaměřena na řešení starých 

ekologických zátěží, protože zakázky tohoto zaměření mají dostatečně vhodný časový rozsah 

pro účely aplikace modelu EGEOS-PSI v rámci disertační práce, což je důležité, aby byly 
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patrné výsledky aplikace metodiky a výsledky analýzy a vyhodnocení efektivnosti procesu 

poskytování služeb v rámci daných zakázek. Dále je důvodem volby těchto zakázek také větší 

finanční rozsah a přísná kontrolní činnost ze strany zadavatele zakázky. 

V případě zakázek vybraných pro případové studie se jedná o celý systém kontrol, 

který sestává z externí supervize, které provádí nezávislá organizace - zadavatel (např. 

Ministerstvo financí), dále jsou prováděny interní supervize, které provádí nabyvatel 

(„současný majitel sanovaného území“) a samozřejmě interní kontrola pracovníků zhotovitele. 

Správné vedení a řízení projektu je důležitým předpokladem pro tvorbu podnikatelského 

hospodářského výsledku zhotovitele z celého úkolu, který je rovněž požadován v rámci 

ekonomiky akce. Za účelem zlepšení kontrolní činnosti těchto významných zakázek a 

s ohledem na jejich rozsah a rozsah realizačních týmů přistoupil management organizace a dané 

divize v současné době k záměru realizace výzkumných případových studí jakožto projektů 

zlepšování řízení těchto významných procesů. 

 

Výsledky výzkumu (uvedené v disertační práci) jsou v praxi důkazem naplňování 

principu neustálého zlepšování dle cyklu PDCA (plan-do-check-act) v rámci zavedeného 

systému managementu kvality. Výsledky byly použity i jako důkazy potvrzující kvalitní řízení 

procesů v rámci zakázky prezentované zákazníkovi (tj. ve většině případů veřejnoprávní sféra). 

Práce slouží v rámci firmy jako pilotní projekt k zavedení nástroje pro preventivní přecházení 

neshod v řízení procesu realizace zakázky. Nejenom z toho důvodu je významné systematické 

zlepšování na základě analýzy a hodnocení efektivnosti a celkové kvality poskytovaných 

hmotných či nehmotných produktů [13].  

Vzhledem k průmyslové aktivitě v lokalitě Moravskoslezského kraje je tato 

problematika neustálé velmi aktuální.  

 

Na základě přezkoumání dokumentace projektů a následného výběru případových 

studií byl v roce 2010 pro výzkum vytvořen jednotný algoritmus pro hodnotící poznávání 

situací a zlepšování výkonnosti (P - Performance) výsledků projektů, ve smyslu zlepšení jejich 

kvality (Q - Quality), efektivnosti (E - Effectiveness), účinnosti (I - Efficiency) a 
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sledovatelnosti (T - Traceability). Termín klíčové indikátory výkonnosti (Key Performance 

Indicators - KPIs) podle ISO 9004:2009 je v případě projektů vhodnější nahradit termínem 

klíčové indikátory úspěchu (Key Success Indicators – KSIs) jako sjednocující termín pro 

kritéria používaná k měření úspěchu projektu (finanční a nefinanční) [35]. „Tyto KSIs jsou 

důvodem, že byl projekt uveden na trh“ [30]. Pro potřeby výzkumu jsme zavedli termín klíčové 

indikátory úspěchu projektu (Key Project Success Indicators - KPSIs) [21].  

 

Hodnocení kvality a efektivnosti geologických služeb před uplatněním modelu EGEOS-

PSI se realizovalo na základě interního ekonomického hodnocení činnosti EGD, resp. střediska 

daného projektu a na základě zjišťování celkové spokojenosti zákazníka po dokončení zakázky 

(projektu), popř. na základě zjištění vyplývajících z kontrolních dnů v průběhu realizace 

projektu. Hodnocení efektivnosti se zaměřovalo mnohdy pouze na kritéria dané smlouvou 

(úroveň kontaminace geologické struktury apod.). Kritéria z dalších oblastí řízení procesu se 

zohledněním KPSIs nebyly považovány za významné pro hodnocení, přičemž právě tyto oblasti 

mohou mít markantní vliv na kvalitu, výkonnost a efektivnost projektů. 

 

Tab. 4 Sledované KSIs před použitím modelu EGEOS-PSI  

 

 

Kvalita 

 

 

Efektivnost 

Různá zjištění 

vyplývající 

z kontrolních dní v 

průběhu realizace 

projektu.  

 

Úroveň spokojenosti 

zákazníka po 

dokončení zakázky. 

 

Úroveň kritérií 

daných smlouvou 

(kontaminace 

geologické struktury 

apod.). 

 

Úroveň ekonomické 

efektivnosti (zisk, 

ztráta). 

 

 

Za účelem potvrzení hypotéz a zevšeobecnění výsledků tohoto kvalitativního výzkumu 

splňuje stanovení případových studií dle doporučení Silvermana [29] pro účely disertační práce 

tato kritéria: 

 Účelový výběr vzorku a zdůvodnění. Případové studie byly vybrány na základě 

kritického zvážení parametrů, které nás zajímaly pro předmět výzkumu. 



38 z 94 

Případové studie byly vybrány pro aktuálnost řešených problémů nejen v daném 

regionu, ale také obecně v současnosti. Dále pro jejich časovou rozsáhlost a 

významnost vzhledem k zapojení více zainteresovaných stran, což souvisí také 

s velkou finanční náročností vybraných projektů. Zároveň byly projekty vybrány 

z důvodu dosavadní neexistence podobných řešení těchto případů. Obecná 

typologie geologických služeb byla již řešena v kapitole č.2. 

 Teoretický výběr – výběr pro výzkum na základě relevantnosti případů a 

stanovených výzkumných otázek. Účelem práce je potvrzení teoretických 

hypotéz, tzn. zevšeobecnění na základě teoretického tvrzení, nikoli statistického 

analyzování. Případové studie byly vybrány v dané skupině „environmentální 

geologie“ na základě jejich relevantnosti s ohledem na mé stanovené výzkumné 

otázky, mou teoretickou pozici a vzhledem k výkladu, na kterém v rámci 

výzkumu disertační práce pracuji. V této práci je podrobněji popsáno prostředí 

případových studií, kde výzkum probíhal, procesy, na které jsem se zaměřila a 

také možnosti zevšeobecnění. Ze závěrů práce, popisující negativa metodiky, 

vyplývají také tzv. „deviantní případy projektů“, na které model EGEOS-PSI 

uplatnitelný není, resp. není doporučováno jeho uplatnění vzhledem k poměru 

rozsahu modelu a rozsahu projektů. Každá případová studie byla 

reprezentována vzorkem sledovaných kritérií, který měl ve výsledku naplnit 

předmět výzkumu, tj. určit stupeň efektivnosti řízení procesu. V rámci projektu 

byla umožněna změna velikosti vzorku v rámci obou případových studií jako 

reakce na postupná zjištění při aplikaci výzkumného modelu, podrobněji viz. 

závěry této práce. 

 Použití analytického modelu (metodik), které předpokládají všeobecné použití 

pro jakýkoli případ. Přesto že se v rámci výzkumu vytváří nový model EGEOS-

PSI, jsou jeho základy založeny na všeobecně použitelných metodikách 

CEDAC, KANO, CDPM a dalších nástrojích kvality. Z toho důvodu je možno 

konstatovat, že závěry výzkumu jsou všeobecně použitelné, tj. model bude 

použitelný ve všech oblastech, ovšem s přihlédnutím na jeho charakteristiky 

zejm. časovou náročnost, znalost jednotlivých metodik apod., které mohou jeho 
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použití omezit. Možná omezení jsou uvedeny v závěru této práce a jsou 

založeny na základě validace modelu a získaných zkušeností. 

 Kombinace kvalitativního výzkumu s kvantitativními charakteristikami. V rámci 

projektu nebylo možné získat bližší informace o výsledcích podobných projektů 

(neexistence podobných projektů v nevýrobní oblasti), tudíž nebylo možné 

kombinovat kvalitativní výzkum s kvantitativními charakteristikami. Toto je 

možné považovat za menší slabinu výzkumu, ale vzhledem k originalitě projektu 

byl tento fakt rovněž předpokládán. V rámci tohoto kvalitativního výzkumu 

byly použity kvantitativní i kvalitativní ukazatele pro hodnocení efektivnosti. 

 

Tímto přístupem je možno vybrané případové studie považovat v rámci zadaného 

kvalitativního výzkumu za dostatečné [29].  

 

Následující kapitoly uvádí stručný popis včetně základních informací o sledovaných 

zakázkách, které byly předmětem případových studií v rámci výzkumu. 

 

4.1 Základní popis případových studií 

 

Případové studie se vztahovaly na vybrané zakázky z oblasti environmentální geologie 

se zaměřením na sanační práce starých ekologických škod na geologickém prostředí. V rámci 

páce byly sledovány dvě zakázky označované jako případové studie A a B. Pro lepší přehled o 

jednotlivých zakázkách uvádím dále v textu jejich podrobný popis. 
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4.1.1 Případová studie A: Zakázka Třinec – T. Ž. sanace  

Zadavatel:  Ministerstvo financí ČR, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 

Nabyvatel:  Třinecké železárny, a.s., se sídlem Průmyslová 1000,739 70 Třinec –Staré Město 

Zhotovitel:  UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová (EGD) 

 

Akce je řešena v rámci procesu nápravy ekologických škod, vzniklých před privatizací 

společností v České republice. Práce jsou prováděny na základě tzv. Ekologické smlouvy, 

kterou má společnost Třinecké železárny, a.s. uzavřenou s Fondem národního majetku ČR, 

nyní po reorganizaci státní správy Ministerstvem financí ČR. Na základě této smlouvy český 

stát garantuje společnosti Třinecké železárny, a.s. úhradu prostředků, vynaložených na sanační 

opatření vedoucí k nápravě ekologických škod, vzniklých na majetku železáren před jejich 

privatizací. 

Na řešení těchto ekologických škod, které byly postupně definovány a ohodnoceny 

provedeným ekologickým auditem a následně analýzou ekologických rizik, byla následně 

vypsána veřejná soutěž na dodavatele sanačních opatření, vedoucích k nápravě stavu. Vítězem 

výběrové řízení byla svým nabídkovým projektem společnost UNIGEO a.s. spolu s hlavními 

subdodavateli OKD, Doprava, a.s. a ODS DSO, a.s.  

Práce na projektu byly zahájeny geologickým průzkumem geologického prostředí 

s následnou sanací saturované i nesaturované zóny. Vlastní projekt sanace, jehož 

zpracovatelem je UNIGEO a.s., sestává z realizace prací geologicko-průzkumných, sanačních 

zemních a stavebních, sanace podzemních vod a půdního vzduchu a demolice 

kontaminovaných stavebních konstrukcí vč. komplexního nakládání s odpady, vzniklými při 

procesu sanace. Celý projekt sanace areálu Třineckých železáren, a.s. je rozdělen podle 

stavebních objektů, na kterých jsou sanační práce podle projektu následně realizovány. Ucelené 

částí díla – jednotlivých stavebních objektů, které jsou již sanovány a regenerovány jsou po 

ukončení postupně předávány nabyvateli, tj. společnosti Třinecké železárny, a.s. 

 

Práce jsou realizovány podle schváleného časového harmonogramu a budou probíhat 

až do roku 2017, kdy se předpokládá vyhodnocení ukončení posledního cyklu post-sanačního 

monitoringu geologického prostředí. 
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Podle zadaných podmínek sanace, které představují ve své kvalitativní části cílové 

parametry koncentrací škodlivin v sanovaném prostředí, jsou tyto cílové koncentrace 

stanoveny v závazném rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 

Ostrava, odbor ochrany vod vždy pro jednotlivé sledované kontaminanty a to jak pro prostředí 

stavebních konstrukcí, zemin a půdního vzduchu nesaturované zóny, tak i podzemní vody zóny 

saturované. 

V procesu sanace jsou sledovanými kvalitativními parametry prostředí koncentrace 

aromatické uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky, nepolární extrahovatelné látky, 

extrahovatelné látky, chlorované uhlovodíky a vybrané těžké kovy. Na tyto látky jsou 

stanoveny cílové parametry sanace, které mají být ve stanoveném čase (viz. smluvní vztahy 

mezi zúčastněnými stranami) splněny a udrženy vždy během následného post-sanačního 

monitoringu saturované i nesaturované zóny řešeného geologického prostředí lokality. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozsáhlý areál Třineckých železáren, a.s. 

s proměnlivými podmínkami sanace na jednotlivých z 24 sanačních objektů, s různým 

kvantitativně-kvalitativním stupněm kontaminace, pestrým zastoupením jednotlivých zdrojů 

kontaminantů a podmínek jejich šíření do okolního prostředí, příp. ovlivňování jednotlivých 

složek životního prostředí, je realizační projekt koncipován jako ucelený komplex sanačních 

opatření a prací, aby bylo splněno zadání úkolu a v zadaném čase bylo dosaženo podle 

projektovaných a rozpočtovaných prací, technologií a technických řešení zadaných cílových 

parametrů, stanovených pro jednotlivé kontaminanty a části geologického prostředí 

v sanačních objektech. 

 

V úvodní etapě geologického průzkumu, který byl v projektu zařazen pro potvrzení a 

upřesnění předchozích informací o stupni a rozsahu znečištění z analýzy ekologických rizik, se 

uplatnily práce geologické (projektování, geologická dokumentace vrtů a odběrných míst 

vzorků, sled, řízení a koordinace projektu, evidence a kontrola prací, vyhodnocování 

podkladových zpráv pro kontrolní dny a závěrečné vyhodnocení průzkumu ve formě závěrečné 

zprávy), práce vrtné technické (provedení vzorkovacích sond na odběry vzorků konstrukcí, 

zemin, podzemních vod a půdního vzduchu, hydrogeologické trvale vystrojené vrty pro 

sledování hladiny podzemní vody a její kvality), práce vzorkovací (za účelem odběrů vzorků 
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kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin, podzemní i povrchové vody, půdního 

vzduchu, čerpací zkoušky podzemní vody, atmogeochemická měření), laboratorní práce 

(laboratorní rozbory všech odebraných vzorků, konkrétně na příslušné chemické analýzy 

koncentrací zadaných ukazatelů, zkoušky zrnitosti a vybraných fyzikálně-mechanických 

vlastností zemin, výluhy odpadů apod.), speciální technologické zkoušky prostředí za účelem 

aplikace těsnících materiálů a zjišťování optimálního režimu čerpání podzemních vod a 

interference depresí hladin mezi vrty. 

 

Průběžně byly na stavebních objektech vybudovány sanační vertikální i horizontální vrty 

a bagrované rýhy, za účelem čerpání podzemních vod ze saturované zóny geologického 

prostředí, stahování volné fáze kontaminantů a následné dekontaminaci v technologii sanačních 

kolon, sestávajících z gravitačních odlučovačů látek těžších i lehčích než voda, ze sorpčních 

separátorů na dočišťování průchozích vod v kolonách a dále z tlakových stripovacích věží pro 

separaci těkavých fází uhlovodíků, zejména chlorovaných, strippingem a zachycování zbytků 

znečištění na filtrech s aktivním uhlím a dalšími sorbety. Odseparované fáze kontaminantů byly 

na sanačních pracovištích zachycovány a sbírány průběžně do speciálních nádob pro následné 

expedice odbornou firmou k nakládání s odpady ke konečné likvidaci do spalovny. Takto byly 

likvidovány i všechny použité znečištěné filtry ze sanačních technologií a další vzniklé odpady. 

Očištěná podzemní voda byla po průtoku sanační kolonou začerpávána zpět do kolektoru 

prostřednictvím zasakovacích vrtů a jímek, aby byl zajištěn koloběh a čerpání znečištěné 

podzemní vody v hydraulickém spádu. Pro větší účinnost sanace byly použity i biotechnologie 

do podzemních vod, kde prověřené bakteriální kultury byly přímo začepávány do 

kolektorského prostředí kontaminované podzemní vody nebo byl využit tzv. bioreaktor pro 

namnožení kultur na štěpení chemických struktur kontaminačních organických látek, vše 

v režimu zavedeného systému environmentálního managementu v organizaci. 

V oblasti řešení dekontaminace půdního vzduchu nesaturované zóny byla v realizačním 

projektu zařazena metoda ventingu, což je odsávání půdního vzduchu vývěvou ze speciálních 

utěsněných vrtů, s následným odlučováním kontaminantů na technologii aero separace přes 

speciální filtry. Proces sanace hydrologického prostředí v nižších polohách byl podpořen 

aplikací ředěného peroxidu vodíku příp. nanoželeza, což jsou dnes moderní doplňující oxidační 

metody sanace podzemních vod od těkavých uhlovodíků. 
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Celý realizační projekt sanace v areálu Třineckých železáren, a.s. je sestaven na základě 

předchozích podkladů (ekologický audit, analýza rizik, zadávacích podmínek realizace) a 

průzkumu zhotovitele. 

 

Jak již bylo výše uvedeno, specifika jednotlivých sanačních objektů spočívají 

v různorodosti distribuce kontaminace, ve velice proměnlivé kvantitativně-kvalitativní 

charakteristice znečištění v jednotlivých částech areálu Třineckých železáren, a.s. Proto např. 

někde jsou hlavním předmětem sanace na jednotlivých stavebních objektech kontaminované 

stavební konstrukce (např. koksárenské baterie), jinde zase kontaminované zeminy a 

kontaminace podzemních vod (sklady topných olejů, kolejiště, dílny apod.). Specifika mezi 

jednotlivými stavebními objekty jsou i v kvalitativním zastoupení kontaminantů a jejich 

množství. Někde se vyskytují v koncentracích blízko nad stanovenými cílovými limity, jinde se 

zase vyskytují až ve formě tzv. volné fáze kontaminantů, vyskytujících se v zeminách 

nesaturované zóny nebo až v podzemní vodě ve formě třeba plovoucí vrstvy na její hladině 

v případu lehčích plovoucích kontaminantů nebo emulze v prostředí vody kolektoru, příp. na 

bázi kolektoru u kontaminantů se specifickou hmotností těžší než voda, což je třeba případ 

chlorovaných uhlovodíků. S ohledem na tyto informace z průzkumu byl zvolen konkrétní 

způsob vedení sanačních zásahů na jednotlivých sanačních objektech, tak aby existoval 

předpoklad splnění zadaného cíle – dovést sanaci řešeného geologického prostředí ke 

stanoveným cílovým parametrům Českou inspekcí životního prostředí, v zadaném čase a 

v požadované kvalitě, za dodržení celého legislativního rámce sanačních opatření. 

 

Celý proces sanace v areálu Třineckých železáren, a.s. představuje náročný projekt 

prací, které vyžadují obrovské nároky na koordinaci, řešení střetů zájmů mezi realizátory a 

provozem nabyvatele a zejména na bezpečnost a zdraví při práci. Dokonalý sled a řízení prací 

podle schválené dokumentace a příslušné legislativy umožňuje udržet vysokou úroveň kvality 

prováděných sanačních opatření, což je předpokladem zdárného dokončení sanace 

v požadovaných cílových parametrech, v zadaném čase a schválených finančních prostředcích, 

nutných pro realizaci všech prací zhotovitele. 
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4.1.2 Případová studie B: Zakázka OSTRAVA – KJŠ – SANACE – 

III. Etapa  

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR, se sídlem Letenská 525/15, 118 10, Praha 1 

Nabyvatel: OKK Koksovny, a.s., se sídlem Koksární ul. 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

Zhotovitel: UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00, Ostrava - Hrabová (EGD) 

 

Akce je řešena v rámci procesu nápravy ekologických škod, vzniklých před privatizací 

společnosti v ČR. Práce jsou prováděny na základě tzv. Ekologické smlouvy, kterou má 

společnost OKK Koksovny, a.s. uzavřenou s Fondem národního majetku, nyní po reorganizaci 

státní správy s Ministerstvem financí ČR. Na základě této smlouvy český stát garantuje 

společnosti OKK Koksovny, a.s. úhradu prostředků, vynaložených na sanační opatření vedoucí 

k nápravě ekologických škod, vzniklých na majetku koksoven před jejich privatizací. 

Klíčové pro pochopení významu této akce je umístění areálu Koksovny Jan Šverma 

(KJŠ). Areál koksovny se nalézá v historické průmyslové oblasti Ostrava Mariánské Hory 

vzniklé postupně cca před sto lety a tvořené uhelným dolem (mimo provoz cca dvacet let), 

koksovnou, chemičkou a přilehlými odvaly. Areál KJŠ se nalézá cca 1 km severovýchodně od 

vodního zdroje Nová Ves provozovaného společností Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

(OVAK). Vodní zdroj je založen na tzv. subglaciálním Zábřežském přehloubeném korytě, kde 

v rámci přesunů historického koryta řeky Odry v glaciálním období vzniklo až 50 m mocné 

těleso štěrkopísků vyplněné enormními zásobami kvalitní podzemní vody. 

Vodní zdroj s vodárnou Nová Ves je představován skupinou čerpacích vrtů, ze které se 

cca sto let odebírá pitná voda pro potřeby města Ostravy. V posledních 10 letech je odebíráno 

cca 100 – 150 l/s, dříve to bylo i 200 až 250 l/s. Podzemní voda dnes sice již tvoří jen 

menšinovou část vyprodukované pitné vody společnosti OVAK (hlavní podíl je upravárensky 

zpracovaná povrchová voda), ale svou kvalitou, charakterem složení, umístěním přímo ve městě 

a relativně bezpečným krytím před možným záměrným znečištěním (terorismus apod.) 

představuje vodní zdroj strategického charakteru.  
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Toto je příčinou zásadní pozornosti, která je bezpečnému provozu vodního zdroje i 

z hlediska ekologického věnována. 

 

Areál koksovny KJŠ se nalézá nad severním okrajem zmíněného Zábřežského koryta 

v rámci tzv. údolní terasy současné řeky Odry, která je představována souvrstvím štěrkopísků o 

mocnosti cca 5-10 m. Štěrkopísky údolní terasy jsou od souvrství subglaciálního koryta 

odděleny litologicky jemnějšími materiály většinou písčitého až hlinitopísčitého charakteru. 

Lokálně se však vyskytují i zóny (tzv. okna) přímého propojení. Těmito zónami může vstupovat 

průmyslové znečištění do vodárensky zásadní struktury subglaciálního koryta. 

 

Při pracích na ekologickém auditu v devadesátých letech 20. stol. bylo identifikováno 

výše uvedené riziko průmyslového znečištění rozhodující vodárenské struktury ve městě 

Ostravě. Proto vydala Česká inspekce životního prostředí rozhodnutí, které ukládá OKD, a.s., 

jehož je OKK Koksovny a.s. v daném areálu přímým právním nástupcem, opatření k nápravě v 

podobě zamezení šíření kontaminace z areálu KJŠ vybudováním a provozováním lokálních 

hydraulických depresí v ohniscích znečištění horninového prostředí a podzemní vody. Následně 

proběhla veřejná soutěž za účasti několika sanačních firem, přičemž společnost UNIGEO a.s. 

zvítězila zejména svou efektivitou nabídky postavené na dlouholetých zkušenostech na akcích 

obdobného charakteru.  

 

Byl zpracován realizační projekt, který na základě zadávacích podkladů řešil vytváření 

lokálních hydraulických depresí na třech sanačních plochách A, B, C na tzv. hlavní zvodni a 

pravidelném odstraňování znečištěných vod na sekundární zvodni (antropogenní nebo též 

navážkové zvodni) na sanační ploše D.  

 

Všechny sanační plochy jsou vymezeny zejména na částech koksárenského výrobního 

procesu, kde se vyskytuje organické znečištění a to v současných, ale i minulých technologiích 

spjatých s koksochemií a dehtovým hospodářstvím. Jako hlavní polutanty byly určeny 
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polycyklické aromatické uhlovodíky, benzen, fenoly a nepolární extrahovatelné látky. Na ně byly 

koncipovány technologie dekontaminačních stanic. 

Cílem sanačních prací je na jednotlivých sanačních plochách vytvořit za pomocí sítě 

čerpacích vrtů v počtu 5 až 10 objektů na každé ploše zřetelně vymezenou lokální hydraulickou 

depresi, která by udržela organické znečištění v daném prostoru a zamezila by jeho transportu. 

Takto bylo na každé z ploch odebíráno 1 – 3 l/s znečištěné podzemní vody. Uvedená množství 

byla průběžně optimalizována tak, aby se dosáhlo co nejvyšší efektivity procesu, z hlediska 

spotřeby energií i vlastního čerpání vod při dosažení základního úkolu. 

 

Odčerpávaná znečištěná voda je vedena do třech dekontaminačních jednotek nalézajících 

se v rámci dvou dekontaminačních stanic. Každá dekontaminační jednotka se skládá z 

gravitačního separátoru, stripovací věže a vodního filtru s aktivním uhlím. Efektivita procesu 

čištění podzemních vod je sledována a vyhodnocována prostřednictvím provozního monitoringu 

prováděného v měsíčních intervalech vždy na vstupu a výstupu každé jednotky. U rozhodujících 

parametrů (benzen, aj.) je předepsána efektivita 90%, což je v drtivé většině případů plněno. 

Eventuální nedosažení uvedené předepsané efektivity je následně konfrontováno s tzv. 

povolenými hodnotami rozhodujících polutantů pro vstup do podnikové kanalizace KJŠ. 

Předčištěné vody z dekontaminačních jednotek jsou totiž odváděny do technologických větví 

kanalizace KJŠ a odtud spolu s technologickými vodami koksovny odváděny na tzv. ústřední 

čistírnu odpadních vod v Ostravě- Přívoze OVAK. 

 

Uvedené dekontaminační technologie jsou provozovány za nepřetržité přítomnosti 

poučené obsluhy. Důvodem je vysoká kumulace čerpacích objektů (cca 20 ks), 

dekontaminačních technologii (3 jednotky – cca 9-11 technologických prvků), sledování a 

dokumentace předepsaných depresí (cca 90 monitorovacích vrtů) za všech klimatických 

podmínek a při zvládání různých vodních stavů (srážkově deficitní i naopak nadnormativní 

období). 
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Důležité je uvést, že při udržování lokálních depresí v rámci areálu KJŠ se tyto po 

většinu běhu akce buď zčásti, nebo úplně nalézaly, v rámci okrajové části velké vodní deprese 

vodního zdroje Nová Ves, což s sebou neslo potřebu velké flexibility při manipulaci s čerpacími 

objekty. Pod vedením pověřeného technika úkolu a koordinátora geologických prací, toto bylo 

a je dlouhodobě zvládáno. 

 

Pracoviště UNIGEO a.s v areálu  KJŠ je vymezeno horizontálním značením i 

instalovanými tabulemi. Mají část pracovní a část obytnou. V současnosti jsou sanační práce 

povoleny rozhodnutím o nakládání s vodami Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle 

ustanovení vodního zákona o čerpání znečištěných pozemních vod za účelem snížení jejich 

znečištění. Užívání dočasné stavby vodního díla „Ostrava – KJŠ – sanace“ je povoleno 

rozhodnutím krajského úřadu.    

 

Uvedené sanační práce probíhají v dlouhodobě ustáleném režimu. Postupně byly 

v počátečních třech letech práce vyhodnoceny závěrečnými zprávami z I. a II. etapy. Bylo 

celkově konstatováno nejen plnění základního úkolu stabilizace kontaminace koksovny 

v předepsaných prostorech lokálních depresí, ale i řada dalších efektů: celkové snižování 

organických polutantů (formou dlouhodobého odběru kontaminace), ale i dalších látek (zejména 

amonných iontů, kde bylo na několika odborných konferencích v posledních letech referováno o 

snížení na cca polovinu z hlediska plochy i koncentrací), velký nárůst poznatků o chemii, 

hydraulice a hydrogeologii prostoru apod., fungování jako kontrolované cesty i pro část 

znečištění ze sousedního areálu, kde je provozován chemický průmysl. 

 

Sanační práce jsou totiž sledovány i formou monitoringu chemismu podzemních vod na 

tzv. sanačních vrtech (cca 20 objektů přímo v rámci sanačních ploch na hlavní zvodní a cca 10 

objektech na sekundární zvodni) i monitorovacích vrtech (cca 30 objektů na hlavní zvodni). 

Frekvence vzorkování se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi měsíci dle kategorie jednotlivých 

objektů. Na sanačních technologiích je prováděna pravidelná údržba v souladu s plánem oprav a 

technologické sledování funkčnosti a plnění kontrolních ukazatelů. Použité náplně jsou buď 
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sekundárně využívány (např. regenerace aktivního uhlí, čištěny – některé filtrační materiály nebo 

shromažďovány jako odpad), jsou prováděny preventivní kontroly a opravy a prováděny 

dozorové aktivity v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu ve 

společnosti.     

 

Všechny výše uvedené informace jsou zpracovávány ve čtvrtletních tzv. postupových 

zprávách a prezentovány na pravidelných kontrolních dnech svolávaných s dvouměsíční 

frekvencí. Zástupci zhotovitele, nabyvatele, supervize, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo 

životního prostředí ČR a Česká inspekce životního prostředí zatím neměli jakýkoliv důvod 

měnit celkové zaměření úkolu a konstatují opakovaně jeho plnou smysluplnost. Důvodem je mj. 

i skutečnost, že areál KJŠ se v posledních letech nalézá na okraji velké deprese vodního zdroje 

Nová Ves, tzn. že tzv. hlavní rozvodnice se pohybuje v rámci areálu koksovny nebo v jeho 

blízkosti, a často je v určitém pohybu. Tyto skutečnosti potvrdila i tzv. aktualizace analýzy rizik 

prováděná v letech 2010-2011, která zohlednila skutečnosti zjištěné v rámci sanačních prací 

v posledních cca deseti letech, ale konstatovala i účelnost prováděných prací. 

 

Zároveň nastínila i rozsah a sestavu tzv. „velké sanace“ celého odstaveného areálu 

koksovny KJŠ, kde se počítá i s velkým odstraňováním kontaminovaných poloh v rámci tzv. 

nesaturované zóny. Je předpoklad, že základní postupy provozované v rámci stávajícího 

udržovacího čerpání budou vtaženy i do „velké sanace“. Jelikož rozběh obdobně velkých akcí 

dosahujících až miliardových částek je v posledních letech limitován finančními možnostmi státu 

v rámci ekonomické krize, je předpoklad, že stávající systém sanace bude ještě nějaký čas plnit 

svou funkci i s výše uvedenými vyvolanými pozitivními efekty. Je proto důležité na takovýchto 

akcích hledat další možnosti zefektivnění prací, což je jeden z hlavních důvodů aplikace 

výzkumu v rámci disertační práce na této zakázce. Zapojení zákazníka do výzkumu aplikace 

modelu EGEOS-PSI je strategicky zvoleno také s cílem prezentovat snahu neustálého 

zlepšování řízení projektu. 
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4.1.3 Rozdíly v případových studiích a omezení 

 

Zásadní rozdíl mezi jednotlivými sledovanými případovými studiemi je v tom, že 

v rámci případové studie A probíhá komplexní sanace geologického prostředí, zatímco v rámci 

případové studie B probíhá tzv. udržovací ochranné sanační čerpání.  

Dalším rozdílem je, že v případové studii A jsou smluvně dány cílové hodnoty 

koncentrace škodlivin sanovaného geologického prostředí a časové limity, zatímco v případové 

studii B zhotovitel smluvně vázán cílovými limity sanovaného prostředí zatímco časem vázán 

není. V případové studii B je zhotovitel vázán pouze snížením koncentrací škodlivin, 

vyskytujících se v podzemní vodě na limity, umožňující řízené vypouštění do kanalizace či na 

čistírnu odpadních vod.  

Nedílnou součástí řešení úkolu je jeho kontrola. Správné vedení a řízení projektu je 

důležitým předpokladem i pro tvorbu podnikatelského hospodářského výsledku zhotovitele 

z celého úkolu, který je rovněž požadován v rámci ekonomiky akce. 

 

Přestože společnost v rámci svých zakázek neřeší významné neshody, bylo rozhodnuto 

v rámci výzkumu aplikovat nový model EGEOS-PSI za účelem vyhledání dalších možností 

zlepšování celkové efektivnosti procesů. Zapojením zákazníka do výzkumu chce společnost 

zákazníkovi ukázat své ambice k neustálému zlepšování. Záměrem je modelově sledovat 

vybraná kritéria podstatně ovlivňující ziskovost prací, kvalitu, vnímání zákazníkem a které 

napomáhají k intenzifikaci sanačního procesu (např. ke zmáhání neočekávaných skutečností 

v časoprostorových souvislostech a v nových zjištěních, k větší bezpečnosti a prevenci 

realizace sanačních prací a samozřejmě k jejich kvalitě) a hledat další možnosti zlepšování. 

 

Předmětem výzkumu a případových studií nejsou konkrétní výsledky koncentrace 

škodlivin, stejně tak nejsou v disertační práci použity fotografie z pracovišť a nejsou 

zmiňovány informace o cenách k jednotlivým zakázkám z důvodu ochrany informací a 

důvěrnosti vyplývající z požadavků smluvních vztahů mezi zadavatelem a řešiteli. 
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5. PROCESNÍ MODEL EGEOS-PSI 

 

Procesní model EGEOS-PSI zobrazuje tabulka č.5. Organizační řízení projektu probíhalo 

v souladu s principy „CDPM Customer-Driven Project Management“, jejíž jednotlivé kroky 

integrované do EGEOS-PSI procedury jsou uvedeny ve sloupci č.1. 

 

Hlavní metodikou projektu je CEDAC Diagram zobrazen ve sloupci č. 2 a ostatní metody 

a nástroje managementu kvality, včetně KANO modelu, jsou zaznamenány ve sloupci 3 pod 

označením QEM. Tabulka uvádí celkem 18 kroků EGEOS-PSI modelu, kdy každý krok je 

reprezentován dílčím nástrojem, konkrétním krokem dílčího nástroje (např. krok „1. CDPM“), 

nebo integrací či kombinací nástrojů. Následně je v textu uveden komentář k tabulce č.5. 

 

Tab. č.5 EGEOS-PSI procedura 

CDPM 

 

CEDAC Diagram Nástroje kvality (QEM) 

1) EGEOS-PSI:  
1. CDPM: Definování záležitosti – 

předmětu kvality tj. klíčových 

indikátorů úspěchu projektu tzv. 

KPSIs a indikátorů očekávání 

zákazníka (CEI - Customer 

Expectation Indicators): 

Kvalita, efektivnost, environment 

viz. tabulka č.6 

Integrováno: 

1. CEDAC: Identifikace 

problému 

a) Příprava modifikovaného 

CEDAC Diagramu *. 

b) Předpoklad důsledků 

(efektů) podle předchozích 

projektů 

 

2) EGEOS-PSI:  
2. CDPM: Porozumění a definování 

hlavních procesů projektu: 

   - 2.1 výběr konkrétního projektu 

   - 2.2 pracovní postup + procesní 

karty z řízené dokumentace 

integrovaného systému managementu 

organizace  

  

Integrováno: 

Tým řízený zákazníkem dle CDPM   
 3) EGEOS-PSI:  

1. QEM: Jmenování 

projektového týmu  

viz. obrázek č.2  
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  4) EGEOS-PSI: 
2. QEM:  

Identifikace a analýza rozdílů 

mezi CEI a KPSIs.  

Brainstorming: definování 

dalších kritérií týkajících se 

daného projektu. 

1. KANO  

Identifikace specifických 

požadavků projektu a 

stanovení projektových cílů. 

 

Při hodnocení rozdílů CEI a 

KPSIs je potřeba zvážit 

specifické informace týkající se 

rizik a příležitostí dle ISO 

9004 

5) EGEOS-PSI: 
3. CDPM:  

Výběr příležitostí ke zlepšení: 

Definování dílčích ukazatelů KPSIs 

pro monitorování, měření, analýzy a 

hodnocení v souladu s ISO 9004. 

 

 

Integrováno: 

2. CEDAC: Specifikace 

základních kritérií (metrik) 

pro konsolidované KPSIs  

(tj. zhodnocených KPSIs a 

CEI ) 

realizovaných v kroku 4 

EGEOS-PSI pro Man, 

Mashine, Methods, Material, 

Measurement („5M“) se 

zohledněním  Surrounding 

(S) + Time (T) + Finance (F) 

+ Customer (C) + 

Environment (E) podle 

(Zgodavová,2002) [33]. 
viz. obrázek č.3 

Integrováno: 

3.QEM: 5M 

6) EGEOS-PSI:  
4. CDPM: analýza možnosti 

zlepšování 

  

  7) EGEOS-PSI:  
4. QEM: specifikace kritérií 

podstatných pro zákazníka 

(CEI) 

2.- 4. KANO: zapojení 

zákazníka; průzkum a analýza 

významnosti kritérií, 

kategorizace, tzv. "bonbónků", 

"samozřejmostí", "nutností" 
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  8) EGEOS-PSI:  
Hodnocení z pohledu interního 

5. QEM:  Finální váhové 

hodnocení kritérií: určení 

významnosti kritéria (váhy) z 

pohledu řízení procesu v 

projektové organizaci. 

9) EGEOS-PSI:  
5. CDPM: provedení - projekt 

  

 10) EGEOS-PSI:  
3. CEDAC:  

projektovátransformace 

významu:  na straně příčiny 

určení postupu či výchozího 

dokumentu pro stanovení 

hodnoty normy "N" (tj. 

plánovaná, očekávaná 

hodnota) a stanovení "N" 

daného kritéria; 

příprava databáze pro 

záznamy skutečných hodnot 

dané entity "E" 

viz. obrázek č. 4 

 

  11) EGEOS-PSI:  
6. QEM: Zpracování 

inspekčního plánu (tj. Pomocný 

záznam): Soupis 

monitorovaných kritérií a 

rozdělení odpovědností za sběr 

dat.  

12) EGEOS-PSI: 
6. CDPM: Kontrola výsledků 

  

  13) EGEOS-PSI:  
7. QEM: Zaznamenávání dat 

do inspekčního plánu.  

 14) EGEOS-PSI: 
4. CEDAC: Analýza 

Diagramu: 

z inspekčního plánu vložení 

dat do CEDAC Diagramu na 

stranu skutečnosti, 

vyhodnocení odchylek – 

v případě odchylek 

definování problému  

 

15) EGEOS-PSI:  
7. CDPM: Implementace zlepšení 
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 16) EGEOS-PSI:  
4. CEDAC: Analýza 

Diagramu: 

návrh zlepšení projektovým 

týmem – karty zlepšování 

(zlepšení měření, cílový 

efekt); určení stupě 

proveditelnosti zlepšení 

systémem označení třemi 

tečkami (Three dot marking 

system) - kategorizace 

"nepoužitelné", "zajímavé", 

"v přípravě", "v testování". 

 

 Integrováno: 

4 CEDAC: plán 

implementace zlepšení, karty 

standardu (obr. č. 6-14). 

17) EGEOS-PSI:  
8. QEM: Přijetí postupu 

zlepšení, seznámení 

zaměstnanců se změnami v 

postupu a příprava na další 

monitorování a měření 

zahrnující nový postup s 

přijatým zlepšením.  

18) EGEOS-PSI: 

 8. CDPM: monitorování výsledků 

  

* CEDAC: transformace: Příčina/následek      Plán „N“/skutečnost „E“ 

 

Komentář k tabulce č. 5 

1.EGEOS-PSI:  

Odpovídá 1. kroku CDPM a 1. kroku CEDAC: Definování předmětu kvality: KPSIs - 

klíčové indikátory úspěchu projektu pro zlepšení výkonnosti (efektivnosti) viz. tabulka č.6. 

Tab. 6 Faktory KPSIs zohledněné v rámci modelu EGEOS-PSI 

Quality Environment Effectivness 
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Některá následně definovaná kritéria měření sdružují více indikátorů KPSIs. Předpokladem 

důsledku bylo zlepšení efektivnosti. 
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2. EGEOS-PSI:  

2.CDPM: Porozumění a definování procesů 

Za účelem seznámení všech členů týmu s procesy projektu bylo vycházeno z pracovních 

postupů EGD a z mapy procesů. Byly vybrány a zákazníkem akceptovány dvě významné 

zakázky jako případové studie. 

 

3.EGEOS-PSI:  

Odpovídá požadavkům ISO 9001 Odpovědnost managementu: Určení projektového 

týmu, delegování odpovědností a pravomocí. 

Vedením byl delegován projektový tým pracovníků zhotovitele viz. obrázek č.2 se 

zkušenostmi v oblasti poskytování služeb, ale také z oblasti systému managementu kvality a 

z řad top managementu a zákazníků. Členem projektového týmu jsou zákazník (interní 

zákazník = ředitel EGD, externí zákazník = zástupce nabyvatele), vedoucím týmu je ředitel 

EGD, jednatel projektového týmu je externí konzultant projektu (autor disertační práce), jehož 

hlavní rolí je vést jednotlivé členy týmu ke společným výsledkům a zpracovávat výstupní 

zprávy o výsledcích projektu, a dále vedoucí zakázky, zaměstnanec řízení kvality a vybraní 

technici zakázky. Ředitel je brán jako interní zákazník projektu a je odpovědný za kooperaci 

s externím zákazníkem v rámci projektu. Pro zachování principů CDPM je tým veden 

zákazníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Funkční obsazení projektového týmu 

Zákazník projektu: 

ředitel divize a zákazník 

 

Vedoucí projekt.týmu: 

Ředitel divize 

Jednatel projektového týmu: 

Externí konzultant projektu 

Členové projektového týmu: zákazník, ředitel,  

vedoucí zakázky, technik zakázky, zaměstnanec řízení kvality,  

externí konzultant projektu 
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4.-5.EGEOS-PSI:  

2.QEM: Brainstorming a 1.KANO , 3. CDPM , 2.CEDAC, 3.QEM: Definování dílčích 

ukazatelů KPSIs pro monitorování, měření, analýzy a hodnocení. 

Byly specifikovány základní kritéria pro monitorování a měření použitím 

brainstormingu mezi členy projektového týmů. Kritéria byla uspořádána dle „5M“, tedy z 

anglického material (materiál), manpower (lidé), mashines (zařízení), methods (metody), 

measurement (měření) a vzhledem ke specifičnosti případových studií byla doplněna oblast 

„environment“.  V některých případech integrovaly kritéria i další klíčové indikátory úspěchu 

projektů např. okolí, čas, finance, zákazník.  Dle jednotek, ve kterých se kritéria monitorovaly, 

lze kritéria rozdělit na časové (time – T), finanční (finance - F) a z oblasti kvality (quality - Q).  

 

Zvolené znaky kvality byly vybrány s ohledem na dvě oblasti a to znaky jak tzv. externí 

(které jsou vnímány zákazníkem): spokojenost zákazníka (pouze okrajově (není předmětem 

práce) - zahrnující počet reklamací, rychlost reakce na reklamaci, obdržení referenčních listů), 

ekonomické výnosy, ztráty, úplnost výrobní dokumentace (zahrnující také počty změn 

v dokumentaci), parametry spolehlivosti (dodržení termínu, požadovaných parametrů, 

dodržování rozpočtu, apod.) a mnohé další, tak interní, (které tkví v dodržení technických 

norem, legislativy a interní dokumentace společnosti apod.) jako jsou například požadavky na 

lidské zdroje (odbornost a kvalifikace personálu) v rámci zakázky, časové zatížení zakázky 

(dlouhodobost), prodlevy ve spojení s dodavatelskými činnostmi pro zakázky, provozní 

náklady (na zpracování dokumentace, na dopravu dle vzdálenosti pracoviště aj.), počet 

kontrol, frekvence monitoringu apod. Do interních znaků byly zahrnuty také ukazatele týkající 

se subdodavatelských společností.  

 

Výsledkem byla podrobnější specifikace kritérií v rámci KPSIs. Pro přehledné 

zobrazení byl zvolen Ishikawův diagram. viz. obr.č.3 
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Obr.č.3 Ishikawův diagram zvolených kritérií včetně stanoveného cíle výzkumu 
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Ishikawův diagram, stejně jako metodika CEDAC, která z něj vychází, je modifikován 

pro potřeby daného projektu. Základem Ishikawova diagramu (“diagram rybí kosti”) je 

tzv.”páteř” udávající cílový směr zlepšování. V tomto případě zlepšení efektivnosti 

poskytované služby – tzn. podíl mezi plánovanou hodnotou kritéria - norma (“N”) a 

skutečnou/ realizovanou – existující hodnotou (“E”) se má co možná nejvíce blížit hodnotě 1 

(jak z definice efektivnosti vyplývá: efektivnost je chápána jako rozsah, ve kterém jsou 

plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosahovány). Na tuto páteř navazují 

další osy (“kosti”) strategicky odpovídajícím tzv. “5M” zahrnujících kombinace KPSIs.  

Na každé individuální ose pak leží jednotlivá kriteria pro monitorování a měření. 

Obrázek schématicky uvádí vybraná kriteria, ke kterým jsou stanoveny další ukazatele 

monitorování a měření (jednotky finanční, časové, kvalitativní, kvantitativní aj.). Přičemž 

červeně jsou vyznačeny ukazatele externího původu, na které je třeba klást dostatečný důraz, 

protože utváří obraz o řízení zakázky ve vztahu zadavatel-dodavatel-subdodavatel. Narozdíl 

od původního významu Ishikawova diagram však není analyzována příčina a následek nějaké 

neshody, nýbrž plán a skutečnost daného kriteria. Jednotlivá kritéria se mohou měnit v 

závislosti na druhu zakázky a významnosti jednotlivých kritérií pro daný účel monitorování.  

Při volbě kritérií se vychází z charakteru zakázky (tzn. ze smluvních požadavků, z 

požadavků zákazníka, legislativních požadavků), dále z požadavků ředitele EGD, z dřívějších 

neshod nebo sporných otázek ohledně určitých charakteristik zakázek, z požadavků 

ekonomického řízení dle interních směrnic organizace a z požadavků na zlepšování kvality a 

zejména efektivnosti poskytování služeb apod. Uvedený obrázek vzorově zachycuje převážně 

se vyskytující kritéria největšího zájmu typická pro zakázky tohoto charakteru.  

 

6 .-8. EGEOS-PSI:  

4.CDPM: Analýza možnosti zlepšování, 4.QEM: 2-4 KANO, 5.QEM: váhové hodnocení 

kritérií. 

Na základě brainstormingu bylo vytipováno mnoho kritérií, které však bylo potřeba 

zanalyzovat a určit jejich váhu a vhodnost pro hodnocení efektivnosti ve vazbě na dané 

případové studie (zakázky). Poněvadž každý ukazatel má svá specifika a odlišnou mírou může 
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ovlivnit konečný výsledek procesu, bylo potřeba stanovit váhu jednotlivých ukazatelů. Členové 

projektového týmu proto analyzovali určená kritéria, jejich váhu a vhodnost pro daný účel ve 

vztahu k zakázce ve dvou krocích. Dle principů KANO zákazník kategorizoval určená kritéria 

dle svého úsudku tedy, které považuje za „bonbónky“, „samozřejmosti“ a „výslovné 

požadavky zákazníka – nutnosti“. Následně pomocí hlasování členů týmu k bodovému 

hodnocení důležitosti jednotlivých ukazatelů byla stanovena váha z pohledu řízení procesu 

v projektové organizaci. Váha se mohla upravit s ohledem na první výsledky monitorování a 

měření. Váha byla důležitá při následném vyhodnocování celkové efektivnosti služby 

(zakázky). 

 

9.-10. EGEOS-PSI:  

5.CDPM: Provedení – projekt, 3.CEDAC Diagram - Cause side. 

V tomto kroku EGEOS-PSI je vytvářena „strana příčiny – Cause side“ pro každé 

kritérium. 

V CEDAC Diagramu na straně příčiny tj. plánu „N“ (tzv.“Cause side“) byly stanoveny 

plánované hodnoty jednotlivých kritérií pro monitorování a měření, ale také informace, které 

přesně definují provádění monitorování, měření a hodnocení v rámci zakázky. Zároveň byla 

připravena strana následku tj. skutečnosti (tzv. „Effect side“), v tomto kroku bez hodnot. Obě 

strany jsou důležité pro výsledné zhodnocení rozdílů mezi plánovanou normou („N“) a 

skutečnou hodnotou sledované entity („E“). Obrázek č. 4 znázorňuje připravené prostředí 

CEDAC Diagramu (zobrazeno pro jedno sledované kritérium). 
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Obr.č.4 Vzor schématického prostředí analytického nástroje - CEDAC Diagram  
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11.-13. EGEOS-PSI:  

6. QEM: Sestavení Inspekčního plánu, 6. CDPM: kontrola výsledků, 7.QEM: 

Zaznamenávání dat do Inspekčního plánu. 

Samotné vyobrazení CEDAC Diagramu je velice prostorově náročné, jelikož CEDAC 

Diagram zahrnuje velké množství informací (používá se projekce na stěnu). Proto byl pro členy 

projektového týmu sestaven tzv. „inspekční plán“ jako druhotný pomocný záznam zahrnující 

přehledný soupis dat, která budou jednotlivými odpovědnými zaměstnanci v rámci pracovního 

týmu monitorována a měřena, a na jehož základě budou výsledná data zapracovávána do 

CEDAC Diagramu (na stranu skutečnosti).  

 

Inspekční plán představuje zjednodušený tabulkový výčet identifikovaných a 

sledovaných kritérií a slouží jako základní databáze pro průběžné grafické a celkové 

vyhodnocování. Inspekční plán sestává z 3 celků. Prvním je celek identifikace sledovaného 

kritéria, kde je uveden název kritéria, váha kritéria, jednotky, ve kterých se dané kritérium měří 

a metodika stanovení plánu. Druhým celkem je evidence výsledků, kde je stanoven plán pro 

rok po jednotlivých měsících a následně skutečnost v daném měsíci. Třetí celek matematicky 

vyhodnotí efektivnost. Jedná se o záznam pro průběžné doplňování dat a jeho následné 

zpracování pro účel další analýzy. Vzor inspekčního plánu (celků 1,2) je uveden na obrázku 

č.5, celek 3, uvádějící vyhodnocení, je uveden v obrázku č. 7. 



61 z 94 

 

Obr.č.5 Vzor inspekčního plánu – případová studie B, 2011 
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14.-17. EGEOS-PSI:  

4. CEDAC – analýza CEDAC Diagramu – vyhodnocování odchylek H=E/N (%), 

návrhy zlepšení, 7. CDPM Implementace zlepšení, 8. QEM: přijetí postupu zlepšování. 

Tyto kroky zahrnují přenášení výsledků z inspekčního plánu do CEDAC Diagramu 

(dokončení „strany skutečnosti“), zpracování grafické závislostí hodnot „E“ na „N“ (tj. 

plánovaných a skutečných hodnot) a vyhodnocení důvodů odchylek (příčin). CEDAC Diagram 

umožní přehledně každé sledované kritérium vyhodnotit.   

Efektivnosti procesu poskytování služeb v oblasti geologie u vybraných ukazatelů u 

vybraných zakázek je hodnocena dle vztahu (1) H=E/N=>1 uvedeného v kapitole č.2.1. 

Předpokladem bylo, že 100% efektivnost je když H=E/N=>1.Možné nerovnosti byly 

vykládány takto: 

Když je H=E/N<1 pak je třeba zhodnotit, zda se jedná o pozitivní či negativní jev. 

Např. špatně stanoven plán a plánované prostředky můžou být v budoucnu přemístěny do jiné 

oblasti, nebo zda se počítalo s rezervou a výsledek hovoří o úspoře.  

Příklad: Plán byl 210, skutečnost 88 (tis. Kč), H= E/N=0,418*100=42% tj. bylo splněno pouze 

42% plánu. 

 

Když je H=E/N >1, pak je skutečnost vyšší než plán a je nutno přezkoumat, kde došlo 

k chybě - opět byl buď špatně stanoven plán, nebo špatně účtovány skutečné náklady apod. 

Příklad: plán je 88, skutečnost 210 (tis. Kč), H=E/N=2,39*100=239% tzn. Za předpokladu, že 

plán je považován za 100%: Plán byl překročen o 139 %. 

 

V případě kritérií, u kterých je plánem nula (např. kritérium počet neshod apod.), je 

třeba k funkčnímu vztahu přistupovat spíše symbolicky, jelikož matematické vazby neumožňují 

dělit nulovou hodnotou.  

 

U obou variant nerovností H=E/N≠1 je vždy třeba přezkoumat důvod nerovnosti, 

posoudit váhu kritéria a velikost odchylky v dané jednotce a rozhodnout, zda je nutné přijmout 

nápravné opatření (kartu zlepšení). Opět je nutné zdůraznit, že se jedná o nástroj operativního 

řízení nikoli statistický. 
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Jelikož hodnocení bez zlepšování je neplodné a snaha zlepšovat bez schopnosti 

přiměřeně hodnotit je marná, bylo tedy důležitým krokem práce posoudit příčiny rozdílu a 

stanovit pomocí přidaných karet zlepšení metodiky CEDAC opatření k nápravě a preventivní 

opatření tak, aby došlo k celkovému zlepšení systému poskytování služeb v rámci zakázky, 

tedy naplnění principu PDCA (Plan – Do – Check - Act). Následuje jednání týmu, analýza 

výsledků a navrhování zlepšování tzv. karty zlepšení. U karet zlepšení byl určen stupeň 

proveditelnosti zlepšení - kategorizace "nepoužitelné", "zajímavé", "v přípravě", "v testování" 

(three dots marking system). Následuje přijetí postupu zlepšení, seznámení zaměstnanců se 

změnami v postupu a příprava na další monitorování a měření zahrnujícího nový postup s 

přijatým zlepšením. 

 

18.EGEOS-PSI:  

8 CDPM: Monitorování výsledků pro neustálé zlepšování 

Zavedení návrhu na zlepšení kategorizovaných jako „V testování“. Úprava procesu a 

opakované monitorování a měření. Návrat do kroku 13 EGEOS-PSI. 

 

 

6. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

6.1 Vybrané výsledky operativního hodnocení efektivnosti 
 

 

Projekty sestávaly z velkého množství sledovaných kritérií. Pro prezentaci výsledků 

jsem zvolila případy kritérií, u kterých byl zjištěn rozdíl, a byly přijaty následná opatření ke 

zlepšení, nebo které byly jiným způsobem zajímavé. 

 

Případ 1: Kritérium „Mzdové náklady na zaměstnance na zakázku – nízká efektivnost –  

     nový standard. 

Komentář k případu 1:  Efektivnost v roce 2011 byla 46 %. Přijato bylo opatření 

k nápravě ve formě zavedení záznamu „Výkaz pracovní činnosti“ jako standardu – zavedení do 

interního pracovního postupu EGD. V roce 2012 bylo dosaženo efektivnosti 89%, což je 

považováno za dostatečné. 
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Obr.č.6. Případová studie A, 2011, kritérium: „Náklady na zaměstnance na zakázku“  
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Obr.č.7. Případová studie A, 2012, kritérium: „Náklady na zaměstnance na zakázku“ 
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Případ 2: Kritérium „Náklady na kooperaci“ – překročení optimální hodnoty  

                 efektivnosti – princip CDPM 

 
Obr.č.8. Případová studie A, 2011, kritérium: „Náklady na kooperace“ 
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Obr.č.9. Případová studie A, 2012, kritérium: „Náklady na kooperace“ 
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Komentář v případu 2: Efektivnost kritéria „Náklady na kooperace“ reprezentující dílčí 

proces řízení kooperací (subdodávek služeb) přesáhla plán v roce 2011 o 36%, což se 

negativně projevilo na zisku dané zakázky. Jako hlavní příčina byla uvedena nejednoznačnost, 

co bude prováděno v rámci kooperací a co vlastními silami. Přijaté opatření bylo na principu 

CDPM, kdy bylo projednáno se zákazníkem a navrhnuto řešení formou schválení plánu 

kooperací pro daný rok mezi zákazníkem a „case“ organizací.   

 

 

Případ 3: Mezi-kriteriální vlivy časové výkonnosti a ekonomické efektivnosti – princip  

                 CDPM. 

 

Komentář k případu 3: V roce 2011 bylo vysledováno, jak může kvalitativní nefinanční 

kritérium časová prodleva způsobená zákazníkem“ negativně ovlivnit finanční kritérium 

„náklady na prostoje způsobené zákazníkem“. Důvodem časové prodlevy bylo, že zákazník 

nedostatečně sledoval chod zakázky, nezajistil dostatečnou připravenost pracoviště pro 

provádění poskytované služby (výluka na kolejišti brání sanačním pracím). Harmonogram byl 

prodloužen o neadekvátní dobu, v období po ukončení prodlevy musela být zvýšena výkonnost 

zaměstnanců pro stažení časového skluzu. Celková efektivnost parametru je 0 %.  Parametr 

má vliv na další kritérium "Náklady na prostoje způsobené zákazníkem na vrub účtu 

zákazníka", jehož hodnota se z tohoto důvodu odchýlila od plánu, časový posun odpovídá 

fakturaci po ukončení prostoje. Bylo přijato opatření ke zlepšení na principu CDPM 

navrhnout a dojednat se zákazníkem systém časnějších (denních) jednání (hlášení) k průběhu 

zakázky (zadání řešení: 1.5.2011). Toto se osvědčilo. V následujícím roce 2012 se podobné 

zjištění neopakovalo. 
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Obr.č.10. Případová studie A, 2011, kritérium: „časová prodleva způsobená zákazníkem“ 
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Obr.č.11. Případová studie A, 2011, kritérium: „náklady na prostoje způsobené zákazníkem 
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Případ 4: Kritérium „Náklady na služby- opravy zařízení“ – nízká efektivnost – přijetí  

                  opatření k nápravě 

 

Komentář k případu 4: Prezentují obrázky číslo 12 a 13. V rámci případové studie B 

byla v roce 2011 zjištěna nízká efektivnost kritéria „náklady na opravy zařízení“. Přestože se 

jednalo o vyšší plán než skutečnost, což negativně neovlivňuje zakázku, bylo rozhodnuto 

přijmout návrh ke zlepšení činnosti plánování (úspory na straně plánu lze využít při plánování 

jiných kritérií). Při stanovení plánu byl dodržen předepsaný postup, ale nebyly zohledněny 

možnosti interního zajištění oprav vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. V tomto případě se 

návrh zlepšení promítl jako opatření k nápravě. 

 

 

Případ 5: Vliv výkonnosti subdodavatelů – přijetí opatření k nápravě. 

 

Komentář k případu 5: Prezentuje obrázek číslo 14. Případ 5 ukazuje vliv 

subdodavatelů na plnění harmonogramu zakázky. Ve znázorněném případě došlo v rámci 

případové studie B k opoždění dodávek ze strany subdodavatele. Přestože tyto odchylky 

neměly vliv na konečnou realizaci díla či s tím spojené náklady, mohou představovat jisté 

riziko. Bylo tedy navrženo opatření ke zlepšení ve formě průzkumu trhu za účelem 

zabezpečení zastupitelnosti dodavatelů a upozornění stávajících dodavatelů na požadavek 

plnění termínů dodávek a případné další postupy v případě neplnění termínů. Hodnocení bylo 

subdodavateli přijato a komunikace se v dalším roce zlepšila včetně dodržování termínů. 
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Obr.č. 12 Případová studie B, 2011, kritérium: „Náklady na služby opravy zařízení“ 
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Obr.č. 13 Případová studie B, 2012, kritérium: „Náklady na služby opravy zařízení“ 
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Obr.č.14 Případová studie B, 2011, kritérium: „Časové prodlevy a prostoje subdodavatele“ 
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6.2 Celkové zhodnocení zlepšení výkonnosti 
 

 

 

V rámci výzkumu se sledovalo celkem 26 kritérií u případové studie A sanace a 28 

kritérií u případové studie B. Uvedená kritéria byla sledována ve dvou po sobě jdoucích letech, 

přičemž metodika je aplikována v organizaci nadále, ale výsledky již nejsou zahrnuty v této 

práci. Vyhodnocování probíhalo kvartálně na operativních poradách projektového týmu, kdy 

se analyzovaly účinnosti ve vztahu k jednotlivým kritériím. Celkem bylo v období let 2011-

2012 pracováno s 104 závislostmi „N“ na „E“. Hlavním analytickým nástrojem operativních 

porad byl CEDAC Diagram. Nicméně pro účely disertační práce byla provedena ještě kromě 

operativního vyhodnocování jednotlivých kritérií také celoroční analýza získaných dat (všech 

kritérií), aby se potvrdilo nebo vyvrátilo konečné zlepšení efektivnosti poskytovaných služeb ve 

vazbě na konkrétní případovou studii v souladu s cílem disertační práce. Při tomto zhodnocení 

se používalo databáze z inspekčního plánu a již se neprováděla analýza a vyhodnocování příčin. 

Vzor vyhodnocené databáze uvádí tabulka č.7.  
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Tab. č. 7 Vzor celkového vyhodnocení inspekčního plánu (Případová studie A, 2011) 
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Významné bylo operativní vyhodnocování efektivnosti jednotlivých kritérií průběžně 

s použitím grafických nástrojů CEDAC Diangarmu a související debaty členů projektového 

týmu. Bez CEDAC Diagramu by se velice těžko analyzovala získaná data. Celoroční 

efektivnost řízení procesu dané zakázky na základě souhrnu jednotlivých efektivností všech 

kritérií a meziroční srovnání je významově důležitá pro potvrzení záměrů této práce. Ovšem 

prostý součet jednotlivých efektivností může vykazovat chyby, jelikož každé kritérium má 

jinou váhu s ohledem na dosažené výsledky, na vnímání zákazníkem apod. a tudíž může 

celkovou efektivnost služby ovlivnit různou mírou. Z tohoto důvodu jsme pro celkovou 

efektivnost služby „Hs“ použili speciální vzorec, do kterého vstupuje váha „v“ a dílčí 

efektivnost „H“ každého jednotlivého kritéria, při celkovém počtu kritérií „i“. Výsledná 

efektivnost služby „Hs“ se pak počítá podle vzorce (2): 

Hs = (∑Hi*vi) / (i*     )    (2) 

Celková efektivnost řízení zakázky na základě hodnocení efektivnosti u jednotlivých 

kritérií shrnuje tabulka č.8. 

Tab.č.8 Výsledné ukazatele celkové efektivnosti sledovaných případových studií 

             Analyzovaný rok 

 

Případová studie  

2011 2012 

Celková efektivnost služby Hs (%) 

Případová studie A 81% 92% 

Případová studie B 64% 89% 

Poznámka: efektivnost ve smyslu naplňování plánu 

Přesto je potřeba celkové vyhodnocení brát spíše informativně. Vždy bude ovlivněna 

volbou kritérií, metodikou monitorování a měření kritérií, kombinací kvalitativních a 

kvantitativních kritérií a zejména kombinací finančních a nefinančních kritérií apod. Ani 100% 

efektivnost nemusí znamenat skutečný úspěch, naopak jakákoli 100% efektivnost je podezřelá. 

Práce s CEDAC Diagramem a jednotlivými výsledky kritérií je velice subjektivní a vždy je 

nutné ověřit správnost monitorování a měření i u ukazatelů, u kterých vychází naprostá 

efektivnost. 
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Přestože případová studie B měla v roce 2011 nižší efektivnost než případová studie A, 

je důležité podotknout, že analýzou jednotlivých kritérií bylo zjištěno, že tato odchylka byla 

způsobená převážně v „kladných číslech“ tzn., že nízká efektivnost není na úkor společnosti 

(plán byl vyšší než skutečnost), nicméně je zde naopak možnost zlepšit se v plánování a to 

nejen zohledněním předchozích výsledků, ale také přijetím drobných návrhů ke zlepšení. 

V obou případech byl splněn stanovený cíl dosáhnout zlepšení v efektivnosti řízení procesu 

realizace služby.  Srovnání mezi zakázkami nelze vždy zcela adekvátně provést, jelikož každá 

zakázka (každý projekt) má svá specifika a charakteristické požadavky, které mohou mít vliv 

na výslednou efektivnost. 

Celkem bylo za dobu aplikace modelu EGEOS-PSI přijato do testování sedm návrhů ke 

zlepšení. Některé návrhy ke zlepšení ovlivnily více sledovaných kritérií. Tři návrhy ke zlepšení, 

které prošly testováním, vedly k vytvoření nového standardu nebo doplnění stávajícího (tj. byly 

zapracovány do pracovního postupu EGD a dalších interních řízených dokumentů). Zbylá 

realizovaná zlepšení byly ve formě opatření k nápravě bez potřeby integrace do stávajících 

standardů (postupu EGD). Zároveň byly přijaty další drobnější zlepšení, které jsou nadále 

v zájmu, v přípravě, či v testování pro další období.  

Na první pohled se může jevit tento výsledek nepatrný, nicméně metodika odhalila 

spoustu oblastí ke zlepšování a tím se dá hovořit, že se jedná o nástroj zlepšování po malých 

krůčcích. Skokové zlepšování jsme v případě vybraných případových studií ani 

nepředpokládali, čímž ovšem není výslovně nemožné v případě jiných zakázek.  

Z výsledků je patrné, že se v tomto výzkumu neobjevují pouze rozpočtované nákladové a 

výnosové položky projektu, ale i další nutné kritéria, které jsou vyvolané konkrétní zjištěnou 

situací na lokalitách realizace případových studií. Proto se objevují ve skutečnosti odchylky 

kladné, záporné či nulové v plánování kritérií pro jednotlivá období v roce – některé kritéria 

jsou tak sezónní (s ohledem např. na klimatické podmínky, jiné jsou na začátku roku, jiné na 

jeho konci, vstupují vlivy koroze a ochrany sanačních souprav atd.). Také z toho důvodu je 

potřeba upřednostnit EGEOS-PSI jako operativní nástroj řízení kvality před nástrojem 

statistickým.   
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7. ZÁVĚR S UVEDENÍM VĚDECKÝCH POZNATKŮ A JEJICH 

APLIKOVATELNOSTÍ 

 

7.1 Další navrhované řešení 
 

 

Přestože má organizace důkladně propracovaný systém integrovaného managementu a 

dosahování vysoké kvality poskytovaných služeb a výsledků práce, musí být připravená na 

rozvíjející se konkurenci v dané oblasti a na zpřísňování kritérií posuzování environmentálních 

zátěží.  

 

I když má organizace velmi mnoho nevyslovených znalostí („tacit knowledge“), musí 

vědět, jak je transformovat na užitečné informace. Musí dále zlepšovat kvalitu výsledných 

řešení, inovovat postupy a učit se pro neustále zlepšování svojí činnosti a dosahování úspěchu 

v konkurenčním prostředí. 

 

Z detailů, které jsme během let 2011 – 2012 monitorovali a průběžně analyzovali pomocí 

modelu EGEOS-PSI jsme zjistili, že jako hlavní strategické úlohy zlepšování efektivnosti a 

tedy i výkonnosti systému managementu organizace jsou: 

1) Implementovat normu ISO 9004:2009 [38]. 

Zdůvodnění: Účelem normy je podporovat trvalý úspěch organizace na základě jejího 

efektivního managementu, prostřednictvím chápání prostředí organizace, studia a 

vhodné aplikace zlepšování a inovací. Na obr. č. 15 je znázorněna existující mapa 

procesu pracovního postupu EGD doplněná o prvky zlepšení (čárkovaná zelená čára) 

dle kapitol ISO 9004:2009. 

 

2) Uplatňovat zásady a praktiky managementu kvality projektů podle ISO 10006:2003 

[39] (upravené podle aktuální verze ISO 9004:2009). 

Zdůvodnění: Účelem normy je ovlivňování dosažení cílů (kvality, výkonnosti, účinnosti, 

sledovatelnosti) v projektech.  
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3) Změny řídit podle ISO 31000: 2009 [42]. 

Zdůvodnění: Účelem normy je návrh a zavedení plánů managementu rizik a jejich 

struktury do organizace. Zahrnutí vytvořených souvislostí jako činnosti na začátku 

všeobecného procesu managementu rizik. Vytvoření těchto souvislostí podchytí cíle 

projektu, prostředí, v kterém se sledují tyto cíle, jejich akcionářů a rozdílnost kritérií 

rizik, tj. všechny vlivy, které můžou pomoct odhalit jejich podstatu a složitost.  

 

4) Využívat metodiku Barkley & Saylor Customer-Driven Project Management 

rozšířenou o nástroje a metody inženýrství a managementu kvality. 

Zdůvodnění: Pochopit zákazníky a jejich potřeby a očekávání, udržet zákazníky 

produktivně zapojené do projektového řízení; začlenit kvalitu do produktu v prvních 

fázích procesu, učinit organizaci lépe pracující s projektově řízenými obchodními 

modely, dovednosti tržního projektového řízení s metodami kvality (QEM nástroji); 

předpovědět životní cyklus výsledku projektu [2]. Zapojení zákazníka do procesu je na 

obr. č. 15 znázorněné červenými elipsami.  

 

5) Ve složitých případech rozhodování používat metodu Situational Leadership. 

Zdůvodnění: Efektivní vedení je relevantní úkol a nejúspěšnější vůdci jsou ti, kteří 

přizpůsobí svůj styl vedení za účelem dosažení vyzrálosti jedince nebo skupiny, které se 

snaží vést nebo ovlivňovat. Efektivní vedení se mění, a to nejen s osobou nebo 

skupinou, která je ovlivňována, ale také závisí na úkolu, práci nebo funkci, které musí 

být splněny [43]. 

 

 

Procesy, které probíhají v EGD jsou podrobně znázorněny na obr. č. 15 Procesní mapa 

realizace produktu EGD doplněná o návrhy na zapojení zákazníka dle CDPM a zlepšování 

pomocí ISO 9004:2009.  
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Obr. č. 15 Mapa procesu – navrhovaný stav po aplikaci EGEOS-PSI 
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V tabulce č. 9 jsou znázorněné kritické faktory úspěšnosti – tj. nejčastější slabá místa 

projektů řešených v letech 2011 - 2012, úlohy, které vedou ke zlepšování a související nástroje 

a metody engineeringu a managementu kvality vybrané v průběhu testování modelu EGEOS-

PSI.  

 

Tab. 9 Situační zlepšování projektů geologických služeb 

Slabé místa Úloha (T) Nástroje a metody 

engineeringu a managementu 

kvality (M) 

Nedostatek 

koncentrovaných 

informací o 

projektech 

(zakázkách). 

T1: Řízení s využitím hodnotícího 

poznávání situace. 

T2: Implementace managementu 

znalostí. 

T3: Zjišťování představy optima a jeho 

aktualizování v daném okolí a čase. 

 

T4: Řešit problémy a rozhodovat na 

základě faktů. 

 

 

M1: Situační vůdcovství. 

 

M2: Vizualizace informací.   

M3: Benchmarking.  

 

M4: CEDAC. 

Nedostatečná 

početnost a 

výstižnost 

ukazatelů kvality a 

efektivnosti. 

T5: Zavést sledování parciálních a 

souhrnných ukazatelů úrovně kvality, 

výkonnosti a efektivnosti produktů, 

resp. výsledků projektů. 

T6: Preventivně v předstihu řešit 

problémy. 

M5: EVIMP (evaluation for 

improvement): rozpoznávání 

situace, vytváření představy 

optima, porovnávání, 

formulování výsledků 

hodnocení. 

M6: Systémový diagram.  

Složité získávání 

podrobnějších 

informací od 

zákazníka a 

realizování 

změnového řízení. 

T7: Zapojit zákazníka do 

managementu projektu. 

M7: CDPM. 

 

M8: ISO 31000:2009. 
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7.2  Závěrečné zhodnocení 
 

 
Výsledkem práce je model EGEOS-PSI zobrazující všeobecně použitelnou metodiku 

pro monitorování a měření ukazatelů služeb, jejich vyhodnocení a stanovení výsledné 

efektivnosti, na základě kombinace metod vztahujících se k analýzám v systému managementu 

kvality zejména CEDAC, Kano modelu, CDPM a dalších nástrojů kvality.  

 

Celý monitoring, analýza a vyhodnocování efektivnosti napomohl k intenzifikaci 

sanačního procesu, ke zmáhání nových zjištění, k větší prevenci realizace sanačních prací a 

samozřejmě v neposlední řadě k jejich kvalitě, dosažení stanoveného času a finančních 

prostředků. Vyhodnocením efektivnosti v plánování, realizaci a následném vyhodnocování 

jednotlivých kritérií se dospělo k potřebě přesunu např. nákladů, pozornosti apod. do jiné 

činnosti, čímž lze umožnit urychlení prací s kladným výsledkem, což zpětně šetří prostředky 

rozpočtu na jiné problematičtější úkoly. 

 

V práci byly potvrzeny následující hypotézy: 

1. CEDAC model použitý při řešení managementu projektů před 

plánováním a po realizování projektu je vhodným nástrojem na dosažení 

kvantifikovaného zlepšení kvality a efektivnosti geologických služeb.  

2. Kano model doplněný o metodiku hodnocení kvality a efektivnosti 

služby je účinným nástrojem pro dotváření specifických vlastností 

výsledků (produktů) projektů geologických služeb. 

3. Zákazník je spolu tvořitelem úspěchu projektově orientovaných 

organizací v případě, že je včas zahrnutý do jednotlivých etap projektu 

(ve smyslu CDPM). 

4. Zakládající organizace i projektová organizace zužitkuje výsledky 

měření a analýzy údajů z procesů projektu v informační databázi 
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projektů a aplikuje je na nápravnou a preventivní činnost, čímž dosáhne 

trvalého zlepšování v současném projektu a v budoucích projektech. 

 

Vzhledem k ověřeným pozitivním dopadům lze tento druh měření zařadit do kategorie 

měření výkonnosti v systémech managementu kvality [18].   

 

Na základě metodiky výzkumu Environmental Geology - Project Success Improvement 

(EGEOS-PSI) ověřené v dizertační práci a validované vedením „case“ organizace je možno 

tvrdit, že se metodika může stát trvalým postupem zlepšování efektivnosti (výkonnosti).  

 

Závěrem konstatuji, že hodnocení kvality a efektivnosti podle metody CEDAC u 

procesů poskytování geologických služeb při aktuálních i perspektivních potřebách zákazníků 

je teoreticky i metodicky vhodné, protože přináší poznatky použitelné pro zlepšování kvality 

a zvyšování efektivnosti.  

 

7.2.1 Pozitiva metodiky 
 

 

EGEOS-PSI byl použit k definování jednoznačných kritérií pro monitorování a měření 

služeb, kategorizace těchto kritérií podle jejich významnosti v daném hodnocení, k získání dat 

z monitorování a měření a na jejich základě definování rozdílu mezi plánovanými hodnotami 

kritérií a skutečně zjištěnými, tj. definování výsledné efektivnosti, včetně stanovování návrhů 

zlepšování.  

Aplikace metodiky EGEOS-PSI a tedy také CEDAC Diagramu v nevýrobní 

podnikatelské sféře byla úspěšná, tj. pro procesy poskytování služeb v oblasti environmentální 

geologie. 

Model EGEOS-PSI jednoznačně přispívá ke zlepšení strategie plánování procesu a 

metodiky plánování jednotlivých kritérií pro monitorování a měření procesu realizace zakázky 

tj. procesu poskytování služeb v rámci geologie. Model odhalil významnost jednotlivých 

kritérií ve vazbě k danému procesu (k dané zakázce). Odkryl, která kritéria jsou nebo naopak 
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nejsou významná na základě sledovaného rozdílu plánovaných a skutečných hodnot. Po časově 

delším používání metodiky EGEOS-PSI výsledky odhalil potřebu monitorování dalších kritérií 

apod.  

 

Výzkum potvrdil zlepšení řízení procesu poskytování služeb v oblasti geologie, ve které 

byly případové studie prováděny. Byly odhaleny možné chyby v plánování poskytování služeb, 

v procesu stanovování kritérií pro monitorování a měření procesu, v procesu evidování 

monitorovaných a měřených dat, v procesu realizace a komunikace se zákazníkem a v dalších 

procesech tvořících systém procesů potřebný pro realizaci zakázky, což přispělo k návrhu 

zlepšení celého procesu zobrazeného v procesní mapě.  

 

Výsledky disertační práce byly prezentovány ve firmě zejména top managementu a 

zákazníkům angažovaným v projektovém týmu. Hlavním přínosem byly zejména jednotlivé 

analýzy příčin jednotlivých rozdílů monitorovaných kritérií a použití brainstormingu pro 

stanovování opatření k nápravě a preventivních opatření. Projektová organizace 

prostřednictvím těchto případových studií trénovala své zaměstnance v různých  metodikách, 

v oblasti použití různých nástrojů systému managementu kvality a zejména učení se týmové 

spolupráce, která je významným faktorem pro úspěšnost výzkumu a pro přidanou hodnotu 

získaných výsledků. Zároveň bylo možno do jisté míry srovnávat postupy řízení obou 

případových studií navzájem, učit se navzájem ze zjištěných skutečností apod. Realizace 

případových studií a aplikace modelu byla jednoznačně účinný nástroj prezentace a šíření 

informací o daném procesu mezi řídícími zaměstnanci. Testování použití EGEOS-PSI přispělo 

k vědeckému poznání uplatnění metodiky CEDAC. 
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7.2.2 Negativa metodiky 

 

EGEOS-PSI je metodika vhodná zejména pro rozsáhlejší typy zakázek (zejména 

časově) a pro větší pracovní tým, jelikož reprodukovatelnost výsledků (zejm. CEDAC 

Diagramu) může být náročná jak pro pracovní tým, tak pro posluchače. Tzv. „deviantní 

případy projektů“, na kterých není metodika EGEOS-PSI doporučována jsou projekty 

s krátkou dobou realizace. Důvodem je potřeba většího množství dat pro dosažení optimálních 

výsledků. 

Určitým omezením aplikace výzkumu byla schopnost předvídat rizika a možnost 

vhodného zapojení zákazníka do projektového týmu. Rizikem aplikace modelu EGEOS-PSI je 

první fáze, kdy dochází ke stanovení kritérií pro monitorování a měření. Chyby v této fázi se 

však mohou odstranit při opakované aplikaci modelu. Dalším rizikem může být nesprávný 

standard pro monitorování a měření kritérií (zejména u kritérií kvality), kde je plánem nulová 

hodnota a nesprávné detekování skutečnosti může znamenat výslednou efektivnost 100%. Zde 

je důležité zpětně přezkoumat správnost postupu. 
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8. SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH JEDNOTEK 

CDPM  Customer-Driven Project management 

CEDAC Cause and Effect Diagram with Addition Cards 

ČR  Česká republika 

DMAIC cyklus zlepšování výkonnosti procesů 

E  skutečná hodnota jakékoli entity 

EGD  Environmental-geology division (Divize geologie a životního prostředí) 

EGEOS-PSI Environmental Geology Services Perfomance Improvement – výzkumný model 

EMS  systém environmentálního managementu 

EU  Evropská Unie 

EVIMP Evaluation for improvement (hodnocení pro zlepšování) 

f  funkční vztah 

H  hodnocení – efektivnost dílčího kritéria 

Hs  celková efektivnost služby (zakázky) 

i  počet kritérií 

ISO  International Organization for Standardization (označení pro mezinárodní normu) 

Kč  Koruna česká 

KJŠ  Koksovna Jan Šverma (užíváno v definici případové studie B) 

KPIs  Key Performance Indicators (klíčové indikátory výkonnosti) 

KPSIs  Key Projects Succes Indicators (klíčové indikátory úspěchu projektů) 

ks  kus 

KSIs  Key Succes Indicators (klíčové indikátory úspěchu) 

N  standard, plánovaná hodnota jakékoli entity 

OVAK  Ostravské vodárny a kanalizace (užíváno v definici případové studie B) 

PDCA  princip neustálého zlepšování 

PM  Project Management 

QEM  ostatní nástroje kvality 

ŘD  ředitel divize 

SMK  systém managementu kvality 

T.Ž.  Třinecké železárny, a.s. (užíváno v definici případové studie A) 



88 z 94 

TQM  Total Quality Management 

v  váha kritéria 

  průměrná hodnota váhy kritérií 

%  procento 

∑  suma, součet 

5M  kategorizace dat Materials, Manpower, Mashines, Measurements, Methods 
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