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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

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 se vypracoval 

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.  

 

Klíčová slova 

Hodnocení, kvalita, efektivnost, řešení problémů, Kano model, CEDAC, 

environmentální geologie, zlepšování, Customer-Driven Project Management (CDPM), 

nástroje kvality, služby. 

 
 

ANNOTATION OF DISSERTATION WORK 

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. 
 

 

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 těchto procesů pomocí aplikace metodik 

známých v systémech managementu kvality. 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 se vypracoval všeobecně použitelný model.  

Výchozími metodikami byly Cause & Effect Diagram with the Addition Cards (CEDAC) 

[7] a Kano model [14] se zachováním principů CDPM (Customer-Driven Project 

Management) [2]. 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 

projektů organizace.  

V rámci výzkumu jsem se zaměřila na speciální služby poskytované v oblasti 

environmentální geologie ze 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 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  

 Hodnocení kvality a efektivnosti služeb v oblasti geologie  

 Definování modelování procesu poskytování geologických služeb 

 Zjištění příčin a následků porovnáním ukazatelů kvality a efektivnosti, před 

plánováním a po realizování projektu  

 Kritické faktory úspěchu služeb v oblasti geologie  

 Zapojení zákazníka do managementu projektu pro neustále zlepšování kvality a 

efektivnosti geologických služeb (CDPM)  
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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. 

 

2. ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ ZKOUMANÉ 

PROBLEMATIKY 

2.1 Efektivnost a její hodnocení  
 

V mé práci jsem vycházela z definice pojmu efektivnost z hlediska kvality. Pojem 

efektivnost z hlediska kvality znamená „Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány 

a plánované výsledky dosaženy. Poznámka: stupeň plnění cíle tzn., co je dosaženo oproti 

plánovaným záměrům“ [20].  

 

Pro mou práci je také podstatné vymezení pojmu hodnocení. Hodnocení je podle 

Mlčoch, Slimák [8] 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 [18]. 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 apod.),  

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

aj.). 
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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) [5] je podle (Reynolds, 2012)[13]: 

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 I. a II. 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" [12]. Tento návrh má za cíl posílit evropskou ekologickou 

odolnost a transformovat EU k udržitelné zelené ekonomice [6]. Z uvedených skutečností 

vyplývá, že úloha organizací, zabývajících se projekty souvisejícími s geologickými zátěžemi, 

bude v budoucnosti významně růst.  
 

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 mimo jiné požadavky na systém managementu kvality dle ISO 

9001 [21]. Procesní model je dokumentován v Pracovním postupu EGD [26] a byl základním 

vstupním dokumentem pro přípravu modelu. Mapa procesu zobrazuje hlavní, řídící a podpůrné 

procesy shodně s požadavky procesního a systémového přístupu viz. obrázek č.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1 Mapa procesu –  stav před aplikací EGEOS- PSI [26] 
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Hlavní realizační proces geologické služby lze popsat v následujících krocích, které se 

uskutečňují v této posloupnosti: Navrhování geologických služeb (technické poradenství), 

vykonávání geologických služeb včetně aktivit, poskytování výsledků geologických služeb. 

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

průzkumy, projekční práce, posudková a konzultační činnost; Ekologické 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.  
 

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. 

 

Popis činností dle kategorie produktu 

 “Case” organizace poskytuje služby jako výsledek nejméně jedné činnosti. Ve výsledku 

je obecně nehmotná, i když může zahrnovat dílčí produkty kombinovaného charakteru, tedy 

jak hmotné produkty, tak nehmotné produkty [4], viz tabulka č.2.  

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. 

 

Rozhodli jsme se věnovat pozornost v rámci výzkumu zejména tzv. environmentální 

geologii. Případové studie reprezentují projekty organizace týkající se projekčních prací v 

oblasti odstraňování ekologických zátěží. 
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3. ZVOLENÉ METODY ZKOUMÁNÍ  

Pro sestavení modelu EGEOS-PSI byly použity a rozvinuty nástroje Kano model, CEDAC 

Diagramu, filozofie CDPM a ostatních metod a nástrojů managementu kvality.  
 

3.1 CEDAC  

 

Systém CEDAC, Diagram příčin a následků s přidanými kartami, analyzuje problém ze 

strany příčin a následků (shodně s Ishikawovým diagramem) a následně ze strany zlepšování 

(pomocí přidaných karet) [3]. Pro účely výzkumu bylo nutné modifikovat v CEDAC Diagramu 

stranu příčiny a následku přiměřeně na stranu plánování a skutečnosti, kde na straně 

skutečnosti obsahově zůstává analýza příčin.  

Základní kroky CEDAC Diagramu, 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: Podrobná identifikace problému, navržení metodiky 

měření, specifikace cílového efektu, karta faktu (skutečnosti), analýza karty, karty 

zlepšení, systém značení 3 tečkami, implementace zlepšení, vytvoření standardu 

zlepšeného procesů (dílčího prvku procesu), kontrola. 
 

V případě disertační práce bylo subjektem zlepšování efektivnosti realizace zakázky 

(poskytování geologické služby). 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. 

 

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. 

 

Základním zdrojem informací pro aplikaci CEDAC byla publikace „CEDAC a Tool for 

Continuous Systematic Improvement“ autora Dr.Ryuji Fukudy [7].  Cílem práce bylo také 

zjištění podobných či podobně řešených případů. Za tímto účelem je součástí práce zpracována 

analýza literatury z různých literárních zdrojů.   
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3.2 KANO model  

 

 „Kanův model“ [14] byl použit pro určování znaků produktů či služeb a pro vývoj a 

zlepšování priorit na základě vnímání zákazníka [1]. 

Kroky Kanova modelu: 

1. Identifikace požadavků na produkt 

2. Sestavení Kano průzkumu 

3. Opatření 

4. Vyhodnocení a interpretace 

 

Pro bližší porozumění metodiky byl proveden v rámci výzkumu a v disertační práci je 

uveden literární průzkum mnohých literárních zdrojů, který byl zaměřen právě na požadavky a 

potřeby zákazníků jako ukazatelů resp. kritérií kvality služeb. 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. Dle publikace „Měření v systémech managementu jakosti“ [9] je využívána klasifikace 

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

hodnocení kritérií pro model EGEOS-PSI. 

 

3.3 CDPM 

 

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.  

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.  

 

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

1. Definování záležitostí / předmětu kvality  5. Provedení – projekt 

2. Porozumění a definování procesů   6. Kontrola výsledků 

3. Výběr možnosti zlepšování    7. Implementace zlepšení 

4. Analýza možnosti zlepšování    8. Monitorování výsledků pro  

    neustálé zlepšování 
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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.  

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 [10].  

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. Do kterých 

fází projektu či kroků EGEOS-PSI modelu vstupují tyto nástroje je možné vidět v EGEOS-PSI 

proceduře v tabulce č.5, kde jsou tyto nástroje označované zkratkou QEM. 

 

4. CHAREKTIRISTIKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ 
 

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. 

 

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. Tato práce je jedním z dlouhodobých projektů 

zlepšování. 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. Dále je důvodem volby těchto 

zakázek také větší finanční rozsah a přísná kontrolní činnost ze strany zadavatele zakázky. 

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 

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) [19]. „Tyto KSIs jsou 

důvodem, že byl projekt uveden na trh“ [16]. Pro potřeby výzkumu jsme zavedli termín klíčové 

indikátory úspěchu projektu (Key Project Success Indicators - KPSIs) [11].  

Hodnocení kvality a efektivnosti geologických služeb před uplatněním modelu EGEOS-

PSI se realizovalo na základě interního ekonomického hodnocení činnosti EGD a na základě 
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zjišťování celkové spokojenosti zákazníka, 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. 

 

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 kriterií 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 [15] tato kritéria: 

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

zvážení parametrů, které nás zajímaly pro předmět výzkumu: pro aktuálnost řešených 

problémů, pro jejich časovou rozsáhlost a významnost vzhledem k zapojení více 

zainteresovaných stran, což souvisí také s velkou finanční náročností vybraných projektů a 

pro dosavadní neexistenci podobných řešení těchto případů.  

 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. Případové studie z „environmentální geologie“ jsou 

relevantní s ohledem na stanovené výzkumné otázky, mou teoretickou pozici apod. 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, které měly ve výsledku naplnit předmět 

výzkumu, tj. určit stupeň efektivnosti řízení procesu. 

 Použití analytického modelu (metodik), které předpokládají všeobecné použití pro 

jakýkoli případ. Přesto že je EGEOS-PSI nový model, jsou jeho základy založeny na 

všeobecně použitelných metodikách CEDAC, KANO, CDPM. Z toho důvodu je možno 

konstatovat, že závěry výzkumu jsou všeobecně použitelné.  

 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. 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 [15].  

 

 

4.1 Základní popis případových studií 

 

V rámci páce byly sledovány dvě zakázky označované jako případové studie A a B.  
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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. Celý projekt sanace areálu Třineckých železáren, a.s. je 

rozdělen podle stavebních objektů, na kterých jsou sanační práce podle projektu následně 

realizovány.  Realizační projekt je koncipován jako ucelený komplex sanačních opatření a 

prací. 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 apod. V cílové oblasti jsou vybudovány sanační objekty zahrnující sanační vertikální i 

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

geologické prostředí, stahování volné fáze kontaminantů pro následnou dekontaminaci 

v technologii sanačních kolon. 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. 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. 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.  

 

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 OKK Koksovny, a.s. (KJŠ). Areál koksovny se nalézá cca 1 km severovýchodně od 

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

(OVAK). Vodní zdroj s vodárnou Nová Ves je představován skupinou čerpacích vrtů, ze které 

se cca sto let odebírá pitná voda pro potřeby města Ostravy. Toto je příčinou zásadní 

pozornosti, která je bezpečnému provozu vodního zdroje i z hlediska ekologického věnována. 

Při pracích na ekologickém auditu bylo identifikováno riziko průmyslového znečištění 

rozhodující vodárenské struktury ve městě Ostravě. Proto vydala Česká Inspekce Životního 

Prostředí rozhodnutí, které ukládá OKD, a.s. 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. Všechny sanační plochy jsou 

vymezeny zejména na částech koksárenského výrobního procesu, kde se vyskytuje organické 
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znečištění a to v současných, ale i minulých technologiích spjatých s koksochemií a dehtovým 

hospodářstvím. 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. Odčerpávaná znečištěná voda je vedena do třech dekontaminačních jednotek 

nalézajících se v rámci dvou dekontaminačních stanic. Jelikož rozběh obdobně velkých akcí 

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

v rámci ekonomické krize, 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.  

 

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. Principy „CDPM Customer-Driven 

Project Management“ jsou uvedeny ve sloupci č.1. CEDAC Diagram je 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  

  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 

9004:2009  
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5) EGEOS-PSI: 

3. CDPM:  

Výběr příležitostí ke zlepšení: 

Definování dílčích ukazatelů KPSIs 

pro monitorování, měření, analýzy a 

hodnocení v souladu s ISO 9004:2009 

. 

 

 

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) [17]. 

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", "samozřejmosti", 

"nutností" 

  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:  

projektová transformace 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 
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  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 

  

 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 dots 

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: Tansformace : Příčina/následek – Plán „N“/skutečnost „E“ 

 

 

Komentář k tabulce č. 5 
1.EGEOS-PSI: KPSIs - klíčové indikátory úspěchu projektu pro zlepšení výkonnosti 

(efektivnosti) viz. tabulka č.6. 
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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. 

 

2. EGEOS-PSI: 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: Vedením byl delegován projektový tým pracovníků viz. obrázek č. 2 se 

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

z řad top managementu a zákazníků. Pro zachování principů CDPM je tým veden zákazníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr.č.2 Funkční obsazení projektového týmu 
 

4.-5.EGEOS-PSI: Byly specifikovány základní kritéria pro monitorování a měření použitím 

brainstormingu mezi členy projektového týmů. Kritéria byla uspořádána dle „5M“: material 

(materiál), manpower (lidé), mashines (zařízení), methods (metody), measurement (měření) a 

vzhledem ke specifičnosti případových studií byla doplněna oblast „environment“, které 

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 

jak externí (které jsou vnímány zákazníkem), tak interní.  Výsledkem byla podrobnější 

specifikace kritérií v rámci KPSIs. viz.obr.č.3 

 

Zákazník projektu: 

ředitel divize a zákazník 

 

Leadr 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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Obr.č.3 Ishikawův diagram zvolených kritérií včetně stanoveného cíle výzkumu 

Základem diagramu (“diagram rybí kosti”) je tzv. ”páteř” udávající cílový směr 

zlepšování - zlepšení efektivnosti poskytované služby. Na tuto páteř navazují další osy 

(“kosti”) strategicky odpovídajícím tzv. “5M” zahrnujících kombinace KPSIs. Na každé 

individuální ose pak leží jednotlivá kritéria pro monitorování a měření. Obrázek schématicky 

uvádí vybraná kritéria, ke kterým jsou stanoveny další ukazatele monitorování a měření 

(jednotky finanční, časové, kvalitativní, kvantitativní aj.). Na rozdíl od původního významu 

Ishikawova diagram však není analyzována příčina a následek nějaké neshody, nýbrž plán a 

skutečnost daného kritéria. 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 efektivnost poskytování 

služeb apod.  
 

6 .-8. EGEOS-PSI: Na základě brainstormingu bylo vytipováno mnoho kritérií. Poněvadž 

každý ukazatel má svá specifika a odlišnou mírou může 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). 
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9.-10. EGEOS-PSI: 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). 

 
Obr.č.4 Vzor schématického prostředí analytického nástroje - CEDAC Diagram  
 

11.-13. EGEOS-PSI: Samotné vyobrazení CEDAC Diagramu je velice prostorově náročné, 

jelikož 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 ze 3 celků: 

identifikace sledovaného kritéria (název kritéria, váha kritéria, jednotky, metodika stanovení 

plánu), evidence výsledků (hodnoty plánu a skutečnosti) a vyhodnocení 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. 
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Obr.č.5 Vzor inspekčního plánu – případová studie B, 2011 
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14.-17. EGEOS-PSI:  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. 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). 

 

Jelikož hodnocení bez zlepšování je neplodné, 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).  

 

 

18.EGEOS-PSI:  Zavedení návrhu na zlepšení kategorizovaných jako „V testování“. Úprava 

procesu a opakované monitorování a měření. Návrat do kroku 13 EGEOS-PSI. 
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6. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

6.1  Vybrané výsledky operativního hodnocení efektivnosti 
 

 

Projekty sestávaly z velkého množství sledovaných kritérií. Pro prezentaci výsledků 

jsem v disertační práci zvolila případy kritérií, u kterých byl zjištěn rozdíl, a byly přijaty 

následná opatření ke zlepšení, nebo které byly jiným způsobem zajímavé. Vzhledem 

k požadovanému rozsahu „Souhrnu disertační práce“ zde nejsou jednotlivé případy uvedeny. 

 

 

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 celkem 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 CEDAC Diagramu a související debaty členů projektového týmu. Celoroční 

vyhodnocení efektivnosti řízení procesu dané zakázky na základě souhrnu jednotlivých 

efektivností všech kritérií a meziroční srovnání je významově důležité 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 

 

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. V obou případech byl splněn stanovený cíl dosáhnout zlepšení v efektivnosti řízení 

procesu realizace služby. 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. 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 
 

 

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 by se měla: 

1) Implementovat normu ISO 9004:2009 [22]. 

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 [23] 

(upravené podle aktuální verze ISO 9004:2009). 

Zdůvodnění: Účelem normy je ovlivňování dosáhnutí cílů (kvality, výkonnosti, účinnosti, 

sledovatelnosti) v projektech.  

3) Změny řídit podle ISO 31000: 2009 [24]. 

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 

[25]. 

 

Procesy, které probíhají v EGD jsou podrobně znázorněny na obr. č. 15 Procesní mapa 

realizace produktu EGD doplněné 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 

 

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 inženýrství 

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 
 

V práci byly potvrzeny následující hypotézy: 

1. CEDAC model použitý při řešení managementu projektů před plánováním a po realizování 

projektu je vhodným nástrojem na dosáhnutí 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 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 [9].  Na základě metodiky výzkumu 

EGEOS-PSI ověřené v dizertační práci a validované vedením „case“ organizace je možno 

tvrdit, že se metodika může stát trvalým postupem zlepšování výkonnosti (efektivnosti). 

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 
 

Aplikace metodiky EGEOS-PSI a tedy také CEDAC Diagramu v nevýrobní 

podnikatelské sféře byla úspěšná, tj. pro procesy poskytování služeb v oblasti environmentální 

geologie. EGEOS-PSI byl použit k definování a kategorizace kritérií měření, získání a vyhodnocování 

dat tj. definování výsledné efektivnosti a k stanovování návrhů zlepšování. Model EGEOS-PSI přispívá 

ke zlepšení strategie plánování procesu, plánování jednotlivých kritérií a k měření procesu. Model 

EGEOS-PSI odhalil významnost jednotlivých kritérií, odhalil potřebu monitorování dalších kritérií, 

potvrdil zlepšení řízení procesu a odhalil možné chyby v procesu, kterými jsou plánování (zejm. 

stanovování kritérií), evidování monitorovaných dat a realizace a komunikace se zákazníkem. Výsledky 

disertační práce byly prezentovány ve firmě zejména top managementu a zákazníkům 

angažovaným v projektovém týmu. Hlavním přínosem byly zejména jednotlivé analýzy příčin 

rozdílů jednotlivých 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 vhodná pro rozsáhlejší typy zakázek (zejména časově) a pro větší 

pracovní tým. Může být náročná reprodukovatelnost výsledků. Tzv. „deviantní případy 

projektů“ 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 EGEOS-PSI je fáze, kdy dochází ke stanovení kritérií pro monitorování a měření. 

Chyby je možno odstranit při opakované aplikaci modelu. Rizikem může být také nesprávný 

standard pro monitorování a měření kritérií a nesprávné detekování skutečnosti může znamenat 

výslednou efektivnost 100%. Zde je důležité zpětně přezkoumat správnost postupu. 

 

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) 

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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