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ABSTRAKT 

V dnešním světě, zvyšujícího se tlaku vůči konkurenci, je velký příklon evropských 

podniků k aplikaci modelů podnikové excelence. Jedním z modelů je EFQM Model 

Excelence, který se v Evropě dostává do podvědomí stále více podniků. Cílem diplomové 

práce je identifikovat slabé stránky VOP CZ, s.p. prostřednictvím sebehodnocení vůči 

vybraným kritériím EFQM Modelu Excelence. V teoretické části byla detailně popsána 

aktualizovaná verze EFQM Modelu Excelence z roku 2010, logika dynamického hodnotícího 

rámce RADAR a metoda sebehodnocení. V praktické části došlo k sebehodnocení VOP CZ, 

s.p. podle kritéria pracovníci a poté k vyhodnocení podle modelu CAF. Pro porovnání bylo 

vyhodnocení provedeno pomocí matice RADAR, z níž došlo k identifikaci silných a slabých 

stránek VOP CZ, s.p. Závěr této diplomové práce obsahuje různá opatření ke zlepšení.    

KLÍČOVÁ SLOVA: EFQM Model Excelence, kritérium Pracovníci, RADAR, model 

CAF, Sebehodnocení 

ABSTRACT 

In the present world of the increasing pressure towards competition, there is a big 

tendence of european companies to apply models of the corporate excellence. EFQM 

Excellence Model is one of the models which is still more widespread in companies in 

Europe. Target of my thesis is identification of weaknesses of VOP CZ, s.p. with the aid of 

self – assessment towards selected criterions Excellence Model. In theoretical part I described 

in detail updated version of Excellence Model 2010, logic of dynamic method of evaluation 

RADAR and self-assessment method. Practical part contain self-assessment of VOP CZ, s.p. 

based on criterions workers and evaluation according to CAF model. For compare, evaluation 

was performed by matrice RADAR and I identified strenghts and weaknesses of VOP CZ, 

s.p.. Conclusion of my thesis contains various measure to improve.  

KEYWORDS: EFQM Model Excellence, Criterion Worker, RADAR, model CAF, Self – 

Assessment
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Úvod 

Zákazník v současné době považuje nákup výrobku nebo služby s požadovanou nebo 

očekávanou kvalitou za samozřejmost, a tak předpokladem pro splnění tohoto očekávání jsou 

na prvním místě kvalifikovaní a kompetentní řídící pracovníci působící v různých 

organizacích [3]. 

V současné době je na trhu velmi silná konkurence, a pokud chce být organizace úspěšná, 

potřebuje si vytvořit vhodnou strukturu managementu a využívat všechny dostupné metody 

pro management kvality. Důležitým faktorem pro dosahování určitých cílů v organizaci je 

stanovení a prosazování vizí, které mají přesně stanovené, jakým způsobem určitých cílů v 

organizaci dosáhnout. I přes pravidelné přezkoumávání a měření efektivnosti procesů, nejsou 

činnosti, potřebné k dosahování předem stanovených cílů dostatečné pro odhalování 

příležitostí ke zlepšení a konkurenceschopnosti organizace na trhu.  

Vhodným nástrojem je EFQM Model Excelence, který pomáhá organizacím odhalit jejich 

slabé stránky a podněcuje je ke zlepšování.  

Téma této diplomové práce vzniklo na základě konzultace ve vojenském opravárenském 

podniku, sídlícího v Šenově u Nového Jičína. Téma se zaměřuje na proces sebehodnocení 

vůči vybraným kritériím EFQM Modelu Excelence 2013. Cílem této diplomové práce je 

identifikace slabých stránek VOP CZ, s.p. prostřednictvím sebehodnocení vůči vybraným 

kritériím EFQM Modelu Excelence. Pro mou diplomovou práci bylo zvoleno kritérium 

pracovníci. 

V teoretické části mé diplomové práce zpočátku dojde k zaměření na popis koncepce 

managementu kvality a TQM, tedy Total Quality Management, jenž je velmi otevřenou 

filosofií všech organizací. Pro praktickou aplikaci této filosofie byl zřízen v Evropě velmi 

respektovaný EFQM Model Excelence, jehož aktualizovaná verze z roku 2010 bude detailně 

rozepsána v další části textu. Následně budou zmíněny principy EFQM a logika hodnotícího 

rámce výkonnosti organizací RADAR. V závěru teoretické části bude popsána metoda 

sebehodnocení.  
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V praktické části této diplomové práce dojde k sebehodnocení VOP CZ, s.p., který tento 

proces vyhodnotí pomocí modelu CAF. Pro srovnání bude sebehodnocení VOP CZ, s.p. 

vyhodnoceno pomocí matice RADAR, kde v zápětí dojde k identifikaci silných a slabých 

stránek tohoto podniku. Bude vytvořen seznam třiceti sedmi otázek, na které VOP CZ, s.p. 

odpoví a udělí bodové hodnocení ke každé otázce. Otázky budou vytvořeny ve vztahu ke 

kritériu pracovníci. Poté budou odpovědi ze strany podniku vyhodnoceny podle modelu CAF 

a pro srovnání bude sebehodnocení vyhodnoceno podle matice RADAR. Dosažené výsledky 

modelu CAF a matice RADAR budou porovnány a odhaleny slabé stránky VOP CZ, s.p., dle 

nichž dojde ke stanoví různých návrhů na zlepšení, které by měly být v podniku aplikovány, 

aby napomohly k dosažení trvalé excelence na trhu.  
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1 Koncepce management kvality 

Mnohotvárnost různých činností v podnikatelském i neziskovém sektoru si postupem času 

vyžádala řadu rozmanitých alternativ managementu kvality [2]. V současnosti lze ve 

světovém měřítku nalézt tři základní koncepce managementu kvality: 

• koncepce odvětvových standardů, 

• koncepce ISO, 

• koncepce TQM. 

Koncepcí se zde myslí strategické přístupy, které v rozdílném prostředí a s různou 

intenzitou rozvíjí principy managementu kvality. Tyto koncepce se liší tím, že jsou různě 

náročné na zdroje a znalosti lidí, ale i tím, na jaké zainteresované strany se zaměřují.  

 

1.1 Total Quality Management 

ISO (International Organization for Standardization) definuje TQM takto: 

,,TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěny na kvalitu, založený na 

zapojení všech jejich členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím 

uspokojení zákazníka a prospěšnosti pro všechny členy organizace i pro společnost” [9]. 

Většina podniků v ČR pracuje s normou ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – 

Požadavky [27]. Tato norma není určena k interní aplikaci, nýbrž jejím účelem je být 

celosvětově uznávaným kriteriálním modelem pro certifikaci systémů managementu kvality. 

Je třeba ji chápat jako minimum možného, které už je z pohledu vývojových trendů dávno 

překonané. Naproti tomu norma ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – 

Přístup managementu kvality značně přesahuje rámec požadavků ISO 9001 a činí tak 

výbornou základnu k aplikaci TQM. Koncepce TQM byla formulována zejména v Japonsku, 

USA a posléze i v Evropě. Jedním ze základních principů této koncepce je neustálé 

zlepšování. Je otevřenou filosofií managementu organizací. Protože ona sama filosofie 

k praktické aplikaci většinou nestačí, byly na podporu TQM vyvinuty různé modely, dnes 
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označované jako modely excelence organizací. Mezi nejznámější patří Model Demingovy 

ceny za kvalitu v Japonsku a velmi respektovaný EFQM Model Excelence, který je v Evropě 

nejrozšířenější.  

1.2 EFQM Model Excelence a TQM 

EFQM Model Excelence vychází z koncepce TQM. Velmi významným trendem 

posledního desetiletí je obrovský příklon mnoha evropských organizací k aplikaci modelů tzv. 

podnikové excelence, jenž je výraz, týkající se efektivity TQM.  

Evropská nadace pro management kvality (EFQM) byla založena v roce 1988 čtrnácti 

velkými evropskými organizacemi za podpory evropské komise. Cílem EFQM je podporovat 

TQM, se záměrem být vynikající v uspokojování potřeb zákazníků, zaměstnanců, chápání 

organizace a plnění výsledků [8]. 

1.3 EFQM Model Excelence 2013 

Tento univerzální nástroj vybízí organizace ke zlepšování. Model mohou organizace 

aplikovat bez ohledu na odvětví, velikost, strukturu nebo vyzrálost organizace. 

,,Všechny evropské organizace, a to jak ve veřejném i soukromém sektoru, čelí novým 

výzvám. Zvyšuje se tak tlak vůči konkurenci na světové scéně s omezenými zdroji, a to 

znamená, že my všichni musíme společně pracovat na zajištění své budoucí prosperity a 

generacích, které přijdou. EFQM Model Excelence poskytuje rámec, který podporuje 

spolupráci a inovace, které budeme potřebovat k zajištění tohoto cíle” [7]. 

      Herman van Rompuy, předseda Evropské rady 

Model je v praxi aplikován ve třech základních směrech: 

• Slouží jako inspirace pro ty organizace, které hledají cestu k dalšímu rozvoji svých 

manažerských systémů. I u nás je mnoho organizací, jejichž management si klade 

otázku typu: Co dál po certifikaci našeho systému managementu kvality? A EFQM 

Model Excelence je tím nejlepším, třebaže i nejnáročnějším vodítkem. V tomto je 
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třeba spatřovat naprosto primární smysl existence nejen tohoto, ale i všech dalších 

podobných modelů excelence. 

• Je používán jako báze pro oceňování těch organizací ve výrobním i veřejném 

sektoru, které se ucházejí o tzv. Cenu excelence EFQM (do roku 2005 se toto 

ocenění označovalo jako Evropská cena za kvalitu) nebo její národní ekvivalenty 

(v Česku je tímto ekvivalentem Cena České republiky za kvalitu) tzn. Organizace, 

které dosahují dlouhodobě nejlepších výsledků v implementaci principů TQM. 

• Pro účely tzv. sebehodnocení. 

EFQM Model Excelence je tvořen devíti hlavními a třiceti dvěma dílčími kritérii. Devět 

hlavních kritérií je zobrazeno na obr. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 EFQM Model Excelence [20] 

Z obr. 1.1 je patrné, že EFQM Model Excelence je složen ze dvou částí, z nichž první část 

je tvořena předpoklady a druhá výsledky. Zpětná vazba naznačuje význam učení se, kreativity 

a inovace pro úspěch každé organizace.   

V Evropě je model široce využíván organizacemi všech oborů. Mezi třiceti tisíci 

organizací, které ho používají, je hodně významných evropských firem. 

I v České republice je model využíván řadou nejúspěšnějších společností (např. T-Mobile 

Czech Republic, a.s., Škoda auto, a.s., Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Nestlé 
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Česko, s.r.o.). Celkově však podstatně méně, než by si tato koncepce řízení zasloužila. Rozvíjí 

se zejména v nadnárodních společnostech, které si tento koncept přinášejí z ,,domácího” 

prostředí [14].   

1.3.1 Vedení  

Excelentní organizace mají lídry, jenž formují budoucnost a uvádějí ji do života, vystupují 

jako modelové vzory hodnot a etiky organizace a stále vzbuzují důvěru. Lídři jsou flexibilní, 

umožňují organizaci předvídat a včas reagovat s cílem zajistit trvalý úspěch organizace [20]. 

1.3.1.1 Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají jako vzory 

Lídři excelentních organizací např. jejich budoucnost zabezpečují definováním a 

sdělováním hlavního účelu, správně definují hlavní účel, jenž je základ pro jejich celkovou 

vizi, poslání, hodnoty, etiku a organizační vystupování, ale také stanovují a sdělují jasný směr 

strategického zaměření a vytváří pro své pracovníky dobré pracovní prostředí, aby se 

ztotožnili s posláním, vizí a cíli organizace a aby jich dosahovali. 

Rozvíjení a podpora sdílené kultury vedení pro organizace, přezkoumávání a zlepšování 

efektivnosti osobního vystupování v roli lídra jsou dalšími důležitými oblastmi u tohoto 

subkritéria [20].  

1.3.1.2 Lídři definují, monitorují a přezkoumávají systém managementu organizace a jeho 

výkonnost a podněcují jejich zlepšování 

Lídři excelentních organizací definují a využívají vyvážený soubor výsledků pro 

přezkoumání pokroku organizace. Snaží se udávat přehled dlouhodobých a krátkodobých 

priorit řídících veškerá očekávání zainteresovaných stran organizace. Rozvíjí základní 

způsobilost organizace a v neposlední řadě soubor dosažených výsledků hodnotí, aby zlepšili 

budoucí výkonnost organizace [20]. 

1.3.1.3 Lídři se angažují vůči externím zainteresovaným stranám 

Aby lídři excelentních organizací správně reagovali na různé přístupy, tak je využívají 

k pochopení a předvídání různých potřeb a očekávání klíčových zainteresovaných stran 
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organizace. Aplikují sdílené hodnoty, odpovědnost, etiku a kulturu důvěry a otevřenosti 

v celém hodnotovém řetězci a jsou odpovědní za své chování vůči zainteresovaným stranám a 

organizace jako celku. Jejich úkolem je zajistit aby pracovníci jednali eticky, odpovědně a 

čestně [20].  

1.3.1.4 Lídři spolu s pracovníky organizace posilují kulturu excelence  

Díky svému jednání, chování a zkušenostem lídři excelentních organizací inspirují 

pracovníky a vytvářejí kulturu angažovanosti, vlastnictví, zmocňování, zlepšování a 

zodpovědnosti. Jsou si moc dobře vědomi toho, že dosažení trvalé výhody závisí na jejich 

schopnosti rychle se učit a pružně reagovat pokud je to třeba. Lídři své pracovníky podporují 

při dosahování plánů, cílů a cílových hodnot [20]. 

1.3.1.5 Lídři zajišťují, aby byla organizace flexibilní a řídila změny efektivně 

Lídři excelentních organizací jsou dostatečně flexibilní, prokazují svoji schopnost přijímat 

jasná a včasná rozhodnutí, která jsou založená na dostupných informacích, předchozích 

zkušenostech a znalostech a na zvážení dopadů těchto rozhodnutí. Berou ohled na hledisko 3P 

(people, planet and profit) – lidé, planeta a zisk, při vyvažování někdy protichůdných 

požadavků, kterým musí čelit a propagují efektivnost při řízení změn prostřednictvím 

strukturovaného řízení projektů a cíleného zlepšování procesů [20]. 

1.3.2 Strategie 

Excelentní organizace zavádějí svoje poslání a vizi vypracováním strategie zaměřené na 

zainteresované strany. Politiky, plány, cíle, ale i procesy jsou rozvíjeny a uplatňovány tak, aby 

uskutečňovaly strategii [20]. 

1.3.2.1 Strategie je založena na pochopení potřeb a očekávání jak zainteresovaných stran, tak 

externího prostředí  

Excelentní organizace např.: 
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• shromažďují informace týkající se potřeb a očekávání zainteresovaných stran, jako 

vstup do rozvoje a přezkoumávání své strategie a podpůrných politik, přičemž jsou 

pozorné vůči jakýmkoli změnám, 

• externí ukazatele, které mohou organizace ovlivňovat, identifikují a analyzují,  

• používají určité mechanismy, identifikující změny v externím prostředí a převádějí 

tyto změny do možných budoucích scénářů pro organizaci [20]. 

1.3.2.2 Strategie je založena na pochopení interní výkonnosti a způsobilosti 

 Excelentní organizace např.: 

• aktivně analyzují trendy provozní výkonnosti, jejichž cílem je pochopit své 

stávající a potenciální schopnosti a kapacitu a identifikují, kde je zapotřebí se dále 

rozvíjet, aby mohlo být dosaženo strategických cílů, 

• určují možný dopad nových technologií a podnikatelských modelů na výkonnost 

organizace, 

• analyzují údaje, informace o stávajících a potenciálních hlavních kompetencích, 

ale taky způsobilostech partnerů s cílem pochopit, jak doplňují způsobilosti 

organizace [20]. 

1.3.2.3 Strategie a podpůrné politiky jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány 

Excelentní organizace např.: 

• usilují o vytvoření a udržování jasné strategie a podpůrné politiky k naplňování 

poslání a vize organizace, 

• klíčové výsledky, které jsou požadované pro naplňování svého poslání a 

hodnocení pokroku vůči své vizi a strategickým cílům, jasně chápou a identifikují,  

• realizují efektivní mechanismy k řízení strategických rizik identifikovaných 

prostřednictvím vytváření scénářů [20]. 

1.3.2.4 Strategie a podpůrné politiky jsou sdělovány, implementovány a monitorovány 

Excelentní organizace např.: 
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• převádějí své strategie do propojených procesů, projektů a podnikových struktur a 

dohlíží na to, aby změny mohly být v celém hodnotovém řetězci implementovány 

odpovídající rychlostí, 

• určují cíle, které jsou založené na srovnání své výkonnosti s jinými organizacemi, 

jejich stávajícími i potenciálními schopnostmi a strategickými cíli, 

• stanovují strategii a podpůrné politiky systematickým způsobem s cílem dosáhnout 

žádaných výsledků, i když jasně definují vztah příčin a následků [20]. 

1.3.3 Pracovníci 

Excelentní organizace si cení dovedností a znalostí svých pracovníků a vytvářejí kulturu, 

umožňující vzájemně prospěšné plnění cílů organizace a osobních cílů. Rozvíjejí schopnosti 

svých pracovníků a podporují spravedlnost a rovnost. Excelentní organizace jsou starostlivé 

vůči pracovníkům, komunikují s nimi, oceňují je a uznávají motivujícím způsobem, který 

vzbuzuje angažovanost a umožňuje pracovníkům využívat jejich dovednosti a znalosti ve 

prospěch organizace [20]. 

1.3.3.1 Plány pracovníků podporují strategii organizace 

Excelentní organizace v praxi např. jednoznačně definují úrovně výkonnosti pracovníků 

požadované pro dosahování strategických cílů. Slučují plány pracovníků se svojí strategií, 

organizační strukturou, novými technologiemi a klíčovými procesy a svým zaměstnancům a 

jejich představitelům dávají možnost zapojování se do rozvíjení personální strategie, politik a 

plánů, je-li to vhodné, zavádějí kreativní a inovativní přístupy [20]. 

1.3.3.2 Jsou rozvíjeny znalosti a způsobilosti pracovníků 

Excelentní organizace dbají na definování dovednosti, kompetence, úrovně výkonnosti 

pracovníků požadované pro dosahování poslání, vize a strategických cílů. Plánují získávání, 

rozvoj, ale taky udržení talentů důležitých k naplnění těchto potřeb. Výkonnost svých 

pracovníků hodnotí a pomáhají jim zlepšovat výkonnost a zapojení [20]. 

1.3.3.3 Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojováni a zmocňováni 
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Excelentní organizace usilují o slaďování cílů jednotlivců i týmů a zmocňují pracovníky 

k plnému využití jejich potenciálu v duchu opravdového partnerství. Své pracovníky správně 

podporují, aby byli vyslanci image a pověsti organizace a zajišťují napříč organizace kulturu 

kreativity a inovací, aby pracovníci měli otevřené myšlení a mohli rychle reagovat na výzvy, 

kterým čelí [20]. 

1.3.3.4 Pracovníci komunikují efektivně v celé organizaci 

V excelentních organizacích si jsou moc dobře vědomi komunikační potřeby svých 

pracovníků a využívají vhodné strategie a nástroje udržování dialogu. Poukazují na jasný 

směr a strategické zaměření, aby zajistili, že pracovníci chápou a jsou schopni prokázat svůj 

přínos k trvalému úspěchu organizace, ale především cíleně umožňují a podporují sdílení 

informací, znalostí a nejlepších praktik a dosahují dialogu v celé organizaci [20]. 

1.3.3.5 Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno 

Excelentní organizace např. své pracovníky dobře motivují, uznávají jejich úsilí a úspěchy 

a chtějí své pracovníky zapojovat do zlepšování a inovací. Snaží se o propagaci kultury 

vzájemné podpory, uznávání a péče mezi jednotlivci a mezi týmy a snaží se, aby v organizaci 

byla zdravá rovnováha pracovního a osobního života v realitě nepřetržitého on-line připojení, 

postupující globalizace a nových způsobů práce [20]. 

1.3.4 Partnerství a zdroje 

Excelentní organizace se zaměřují na plánování a řízení externího partnerství, dodavatelů 

a interních zdrojů s cílem podporovat strategii, politiku a efektivní fungování procesů. 

Kontrolují se, zda efektivně řídí svoje environmentální a společenské dopady [20]. 

1.3.4.1 Partneři a dodavatelé jsou řízeni s ohledem na trvale udržitelný prospěch 

Excelentní organizace např.: 

• pracují na zakládání trvale udržitelného vztahu s partnery a dodavateli založeném 

na vzájemné důvěře, úctě a otevřenosti, 
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• vytváří spolupráci s partnery, aby dosáhly vzájemného prospěchu a zvýšily 

hodnotu pro příslušné zainteresované strany a to tím, že se vzájemně podporují 

expertně, zdroji a znalostmi, 

• realizují sítě umožňující identifikovat příležitosti pro možná partnerství, jejichž 

prostřednictvím zvýší své schopnosti a schopnost vytvářet přidanou hodnotu pro 

zainteresované strany [20]. 

1.3.4.2 Finanční zdroje jsou řízeny s cílem zabezpečit trvalý úspěch  

Excelentní organizace např.: 

• navrhují procesy finančního plánování, řízení, vykazování a přezkoumávání, 

přičemž cílem je optimalizace využívání zdrojů, 

• k zabezpečení spíše dlouhodobých potřeb než jen krátkodobého zisku, přidělují 

zdroje, 

• uplatňují finanční řídicí procesy, které jsou přizpůsobené všem příslušným 

úrovním v organizaci [20]. 

1.3.4.3 Budovy, zařízení, materiály a přírodní zdroje jsou řízeny trvale udržitelným způsobem 

Excelentní organizace např.: 

• pravidelně měří a optimalizují dopad svých činností a životního cyklu výrobků a 

služeb na veřejné zdraví, bezpečnost a životní prostředí, 

• především si stanovují ambiciózní cíle pro plnění právních norem a požadavků, a 

to nad jejich rámec, navíc minimalizují místní a globální negativní 

environmentální dopady,  

• zvyšují ekonomické, environmentální a sociální standardy ve svém odvětví [20]. 

1.3.4.4 Technologie je řízena s cílem podpořit uskutečňování strategie 

Excelentní organizace hodnotí a rozvíjejí portfolio technologií, jejichž cílem je zvýšit 

agilnost procesů, projektů a organizace. Aktivně identifikují a hodnotí alternativní a nově 

vznikající technologie z hlediska jejich dopadu na výkonnost a způsobilost organizace, rovněž 
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na životní prostředí, ale také pracují s technologiemi, které využívají k podpoře kultury 

kreativity a inovací [20]. 

1.3.4.5 Informace a znalosti jsou řízeny s cílem podpořit efektivní rozhodování a budovat 

způsobilost organizace 

V praxi pak excelentní organizace zajišťují a kontrolují přístup k důležitým informacím a 

znalostem pro své pracovníky a externí uživatele, přičemž zajišťují jak bezpečnost, tak i 

ochranu duševního vlastnictví organizace. Mění údaje na informace, a je-li to vhodné, na 

znalosti, které lze sdílet a efektivně využívat a vytváří pro lídry přesné a dostatečné 

informace, které jim pomáhají při včasném rozhodování [20]. 

1.3.5 Procesy, výrobky a služby 

Excelentní organizace dávají návrhy, řídí a zlepšují procesy, výrobky a služby s cílem 

generovat zvyšující se hodnotu pro zákazníky a jiné zainteresované strany [20]. 

1.3.5.1 Procesy jsou navrhovány a řízeny s cílem optimalizovat hodnotu pro zainteresované 

strany 

Excelentní organizace např. regulují procesy od začátku až do konce, a to i procesy, které 

přesahují hranice organizace. Používají údaje o stávající výkonnosti a způsobilosti svých 

procesů a stejně tak vhodné benchmarky pro podporování kreativity, inovací a zlepšování. 

Usilují o to, aby vlastníci procesů chápali svou roli a odpovědnost při navrhování, udržování a 

zlepšování procesů [20]. 

1.3.5.2 Výrobky a služby jsou vyvíjeny s cílem vytvářet optimální hodnotu pro zainteresované 

strany  

Excelentní organizace provádějí průzkum trhu, průzkumy u zákazníků ale i jiné způsoby 

zpětné vazby s cílem předvídat a identifikovat zlepšení. Inovují a vytvářejí hodnoty pro své 

zákazníky tím, že je zapojují do rozvíjení nových a inovativních výrobků, služeb a zkušeností 

tam, kde je to vhodné a vytváří sestavu svých výrobků a služeb a aktivně řídí celý životní 

cyklus produktů trvale udržitelným způsobem [20]. 



16 

 

1.3.5.3 Výrobky a služby jsou efektivně propagovány a uváděny na trh  

Excelentní organizace např. vědí o jednotlivých skupinách svých stávajících i 

potenciálních zákazníků a předvídají jejich různé potřeby a očekávání. Zavádějí podnikatelský 

model definováním hodnotových přínosů, unikátních prodejních míst, umístění na trhu, 

skupin cílových zákazníků a distribučních kanálů. Potřeby, očekávání a potenciální 

požadavky převádí na trvale udržitelné hodnotové přínosy [20]. 

1.3.5.4 Výrobky a služby jsou vytvářeny, dodávány a řízeny 

Excelentní organizace poskytují výrobky a služby s cílem plnit nebo překračovat potřeby 

a očekávání zákazníků v souladu s nabízenými hodnotovými přínosy. Řídí a kontrolují 

výrobky a služby po dobu jejich životního cyklu, včetně opakovaného používání a 

recyklování, je-li to vhodné, přičemž zohledňují jakýkoliv dopad na veřejné zdraví, 

bezpečnost a životní prostředí. Svoji výkonnost porovnávají s relativními benchmarky a učí se 

z jejich silných stránek a příležitostí pro zlepšení, jejichž cílem je maximalizovat hodnotu 

vytvářenou pro zákazníky [20]. 

1.3.5.5 Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zdokonalovány  

Excelentní organizace si např. zakládají na budování a udržování dialogu se zákazníky, 

který je založený na otevřenosti a transparentnosti. V pravidelných časových intervalech 

monitorují a přezkoumávají zkušenosti a vnímání svých zákazníků a vhodně reagují na 

jakoukoli zpětnou vazbu. Excelentní organizace se taky starají o to, aby zákazníkům byly 

jasné jejich povinnosti ohledně užívání výrobků a služeb [20]. 

1.3.6 Zákazníci – výsledky 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky, které splňují nebo 

překračují potřeby a očekávání jejich zákazníků [20]. 

1.3.6.1 Měřítka vnímání 

Jedná se o takové vnímání organizace zákazníky, které může být zjištěno ze zdrojů, 

kterými můžou být např. průzkumy, focus groups, hodnocení, pochvaly a stížnosti. Tato 
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měřítka by měla jasně poukázat na pochopení toho, jaká je z pohledu zákazníka efektivnost 

aplikace a výstupů zákaznické strategie, podpůrných politik a procesů organizace. 

Měřítka můžou zahrnovat vnímání např. těchto aspektů: 

• dobré jméno a image, 

• hodnota výrobku a služby, 

• loajálnost a angažovanost zákazníků [20]. 

1.3.6.2 Ukazatele výkonnosti 

Jsou interní měřítka, která organizace používají pro monitorování, chápání, predikování a 

zlepšování své výkonnosti a pro predikování jejího vlivu na to, jak je vnímána svými 

zákazníky. Tyto ukazatele by měly zajistit jasné pochopení aplikace a dopadu zákaznické 

strategie, podpůrných politik a procesů organizace. 

Měřítka můžou zahrnovat ukazatele výkonnosti např. těchto aspektů: 

• poskytování výrobků a služeb, 

• řešení stížností, 

• zákaznický servis, vztahy a podpora [20]. 

1.3.7 Pracovníci – výsledky 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky, které splňují nebo 

překračují potřeby a očekávání jejich pracovníků [20]. 

1.3.7.1 Měřítka vnímání 

Jedná se o vnímání organizace pracovníky, které může být zjištěno z řady zdrojů, ku 

příkladu z různých průzkumů, focus groups, rozhovorů, strukturovaných hodnocení. Tato 

měřítka by měla zajistit jasné pochopení toho, jaká je z pohledu pracovníků efektivnost 

aplikace a výstupů personální strategie, podpůrných politik a procesů organizace. 

Měřítka můžou zahrnovat vnímání těchto aspektů: 
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• spokojenost, zapojení a angažovanost, 

• motivace, zmocňování, 

• vzdělávání a kariérní rozvoj [20]. 

1.3.7.2 Ukazatele výkonnosti 

Tyto ukazatele jsou interní měřítka, která organizace používá pro monitoring, chápání a 

zlepšování výkonnosti pracovníků a pro predikci jejího vlivu na to, jak je vnímána svými 

pracovníky. Ukazatele výkonnosti by měly zajistit jasné pochopení aplikace a dopadu 

personální strategie, podpůrných politik a procesů organizace [20]. 

1.3.8 Společnost – výsledky 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky, které splňují nebo 

překračují potřeby a očekávání relevantních zainteresovaných stran v rámci organizace [20]. 

1.3.8.1 Měřítka vnímání 

Měřítka vnímání by měla zajistit jasné pochopení toho, jaká je z pohledu organizace 

efektivnost aplikace a výstupů společenské a environmentální strategie, podpůrných politik a 

procesů organizace. 

Tato měřítka mohou zahrnovat vnímání těchto aspektů: 

• environmentální dopady, 

• společenské dopady, 

• dopady na pracoviště [20]. 

1.3.8.2 Ukazatele výkonnosti 

Ukazatele výkonnosti jsou interní měřítka, která organizace používají pro monitorování, 

chápání a zlepšování výkonnosti organizace a pro predikování jejich vlivu na to, jak je 

vnímána relevantními zainteresovanými stranami ze společnosti. Dané ukazatele by měly 

zajistit jasné pochopení aplikace a dopadu společenské a environmentální strategie, 

podpůrných politik a procesů organizace.  
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Měřítka můžou zahrnovat ukazatele výkonnosti těchto aspektů:  

• environmentální, ekonomické, společenské aktivity, 

• výkonnost v oblasti zdraví a bezpečnosti, 

• výkonnost v oblasti odpovědného využívání zdrojů a zásobování [20]. 

1.3.9  Ekonomické výsledky organizace 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky, které splňují nebo 

překračují potřeby a očekávání jejich ekonomicky zainteresovaných stran [20]. 

1.3.9.1 Ekonomické výstupy 

Jsou klíčové finanční a nefinanční výstupy, které prokazují úspěch aplikace strategie 

organizace. Tento soubor měřítek a relevantní cíle budou definovány a odsouhlaseny 

s ekonomicky zainteresovanými stranami.  

Měřítka těchto výstupů mohou zahrnovat:  

• finanční výstupy, 

• výkonnost vůči rozpočtu, 

• výstupy klíčových procesů [20]. 

1.3.9.2 Ekonomické ukazatele výkonnosti 

Tyto klíčové finanční a nefinanční ukazatele, které jsou používány k měření provozní 

výkonnosti organizace, pomáhají monitorovat, chápat, predikovat a zlepšovat pravděpodobné 

výstupy činností organizace.  

Měřítka můžou zahrnovat ukazatele výkonnosti např. těchto aspektů: 

• finanční ukazatele, 

• náklady na projekty, 

• technologie, informace, znalosti [20]. 
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Tato část diplomové práce je detailně rozepsána z toho důvodu, jelikož z ní bylo značně 

čerpáno v praktické části.  

1.4 Principy EFQM Modelu Excelence 

Osm základních principů Excelence, které jsou zobrazeny na obr. 1.2, bylo vymezeno 

pomocí důsledného procesu, zahrnujícího benchmarking v celosvětovém měřítku obsáhle 

pátrající po vznikajících trendech managementu, ale taky pomocí řady rozhovorů 

s vrcholovými manažery z různých odvětví působících v celé Evropě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Základní principy Excelence [20] 

1. Vytváření hodnoty pro zákazníka 

Pokud budou organizace trvale vytvářet hodnotu pro zákazníky tím, že budou chápat, 

předvídat, naplňovat jejich potřeby a očekávání a využívat příležitosti, pak lze o takových 

organizacích hovořit jako o excelentních.  

Excelentní organizace v praxi např. znají své jednotlivé skupiny svých stávajících i 

potenciálních zákazníků a předvídají jejich různé potřeby a očekávání, ale také pro své 

stávající i potenciální zákazníky převádějí potřeby, očekávání a potenciální požadavky na 

atraktivní a trvale udržitelné hodnotové přínosy. Mimo jiné usilují i o inovování a vytváření 
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hodnoty pro své zákazníky tím, že je zapojují do rozvoje nových a inovativních výrobků, 

služeb a zkušeností všude tam, kde to je jen vhodné, navíc průběžně monitorují a 

přezkoumávají zkušenosti a vnímání svých zákazníků a vhodně reagují na jakoukoli zpětnou 

vazbu [20]. 

2. Vytváření trvale udržitelné budoucnosti 

Excelentní organizace pozitivně působí na okolní svět tím, že zvyšují svou výkonnost a 

zlepšují ekonomické, environmentální a sociální podmínky ve společnosti, ve které působí.  

V praxi pak např. zabezpečují svoji budoucnost definováním, sdělováním hlavního účelu, 

jenž je základem pro jejich celkovou vizi, poslání, hodnoty, etiku a organizační vystupování. 

Své zainteresované strany povzbuzují k účasti činností, přispívající širší společnosti. Vytváří 

portfolio svých produktů a služeb a aktivně řídí celý životní cyklus produktů trvale 

udržitelným způsobem [20]. 

3. Rozvíjení schopností organizace 

U principu rozvíjení schopností organizace je kladen důraz na efektivní řízení změn. 

Excelentní organizace tedy rozvíjejí svoje schopnosti efektivním řízením změn uvnitř i vně 

organizace.  

V praxi např. analyzují trendy provozní výkonnosti, jejímž cílem je pochopit své stávající 

a potenciální schopnosti, kapacitu a identifikují potřebu rozvíjet se, aby mohlo být dosaženo 

strategických cílů. Dochází k zajišťování finančních, lidských a technologických zdrojů, aby 

byly dostupné pro rozvoj organizace. Excelentní organizace také zavádějí sdílené hodnoty, 

odpovědnost, etiku a kulturu důvěry a otevřenosti v celém hodnotovém řetězci [20]. 

 

4. Využívání kreativity a inovací 

,,Excelentní organizace generují zvýšenou hodnotu a úrovně výkonnosti 

prostřednictvím neustálých a systematických inovací s využitím kreativity svých 

zainteresovaných stran” [13]. 
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Organizace, které usilují o to, aby dosahovali excelentní výkonnosti, aktivně vytvářejí 

podmínky a příležitosti k inovacím, stanovují jasné inovační záměry, podporují angažovanost 

pracovníků na inovacích a vytvářejí kulturu podnikání, která inovace oceňuje. Inovace jsou 

jimi využívány způsobem, který přesahuje technické změny a odhaluje nové způsoby 

vytváření přidané hodnoty pro zákazníky, nové způsoby práce a nové způsoby využívání 

partnerství, zdrojů a kompetencí [20]. 

5. Vedení na základě vize, inspirace a integrity 

Excelentní organizace mají lídry. Lídři utvářejí budoucnost a uvádějí ji do života a působí 

jako modelové vzory jejich hodnot a etiky.  

V praxi pak tyto organizace mají lídry, kteří např. inspirují pracovníky, vytváří kulturu 

angažovanosti, vlastnictví, zmocňování, zlepšování a zodpovědnosti díky svému jednání, 

chování a zkušenostem, ale také stanovují a sdělují jasný směr a strategické zaměření, 

stmelují své pracovníky, aby se ztotožnili s posláním, vizí a cíli organizace, a aby jich 

dosahovali [20].   

6. Agilní řízení 

Organizace, které jsou široce uznávané pro svou schopnost efektivně a účinně 

identifikovat příležitosti a hrozby a reagovat na ně, lze považovat za excelentní.  

Excelentní organizace v praxi používají mechanismy k identifikování změn v externím 

prostředí. Poté tyto změny převádějí do možných budoucích scénářů pro organizaci. Dále 

vytváří vhodné kombinace ukazatelů výkonnosti procesů a souvisejících měřítek výstupů 

umožňující přezkoumání účelnosti a účinnosti klíčových procesů a jejich podílu na dosažení 

strategických cílů. Změny řídí efektivně, a to prostřednictvím strukturovaného řízení projektů 

a cíleného zlepšování procesů [20].  

7. Dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků 

Ve vztahu k tomuto principu se dá hovořit o excelentní organizaci tehdy, pokud si cení 

svých pracovníků a vytváří kulturu zmocňování pro dosahování jak podnikových, tak 

osobních cílů.  
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Je zjištěno, že excelentní organizace v praxi definují dovednosti, kompetence a úrovně 

výkonnosti pracovníků, které jsou požadované pro dosahování poslání, vize a strategických 

cílů. K tomu efektivně plánují získávání, rozvoj a udržení talentů, jichž je potřeba k naplnění 

těchto potřeb. Tyto organizace také rozvíjejí dovednosti a kompetence pracovníků s cílem 

zajištění jejich budoucí mobility, zaměstnatelnosti a pracovníky náležitě motivují, aby se 

zapojily do zlepšování a inovací a především uznávají jejich úsilí a úspěchy [20]. 

 

8. Trvalé dosahování vynikajících výsledků 

Organizace, které dosahují trvale udržitelných vynikajících výsledků, odpovídajících jak 

krátkodobým tak dlouhodobým potřebám všech jejich zainteresovaných stran v kontextu 

prostředí ve kterém působí, jsou excelentní. 

Je zjištěno, že excelentní organizace v praxi shromažďují informace o potřebách a 

očekáváních zainteresovaných stran jako vstup do rozvoje a přezkoumání své strategie a 

podpůrných politik, přičemž na jakékoliv změny reagují pozorně. Z hlediska klíčových 

výsledků správně chápou a identifikují tyto výsledky, které jsou požadovány pro naplnění 

svého poslání a hodnocení pokroku vůči své vizi a strategickým cílům. Definují a využívají 

vyvážený soubor výsledků pro přezkoumání svého pokroku, navíc poskytují přehled 

dlouhodobých a krátkodobých priorit a řídí veškerá očekávání svých zainteresovaných stran 

[20].   
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2 Logika RADAR 

Logika RADAR, jenž je uvedena na obr. 2.1, je dynamický rámec pro hodnocení a 

výkonný manažerský nástroj, který poskytuje strukturovaný přístup k výslechu výkonnosti 

organizace [7].  

 

 

 

 

Obr. 2.1 RADAR [20]  

Jedná se o zkratku pěti anglických termínů: 

• R: Results – výsledky 

• A: Approach – přístup 

• D: Deployment – přerozdělování resp. rozšířování 

• A: Assessment – posuzování 

• R: Review – přezkoumávání 

Plánování a 
rozvíjení 
přístupů 

Aplikace 
přístupů 

Hodnocení a 
zdokonalování 

přístupů a jajich 
aplikace 

Požadované 
výsledky 
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V logice RADAR se na nejvyšší úrovni uvádí, že potřeba organizace je: 

• ve stanovení výsledků, kterých hodlá dosáhnout jako součást své strategie, 

• v naplánování a rozvíjení integrované sady přístupů pro získání požadovaných 

výsledků v současnosti, ale i v budoucnosti, 

• v aplikování těchto přístupů systematickým způsobem, aby byla zajištěna jejich 

implementace, 

• v hodnocení a zdokonalování aplikovaných přístupů na základě monitoringu a 

analýzy dosažených výsledků a probíhajících činností učení se [20].   

Jedná se o jednoduchý, ale výkonný nástroj, jenž může být použit, jak pomocí řízení 

neustálého zlepšování, tak posuzování zralosti realizovaných přístupů nebo zhodnocení 

excelence posuzovaných výsledků, ale taky při strukturování projektů ke zlepšování.  

2.1 Matice RADAR pro předpoklady 

Tato matice je pomůckou při analýze přístupů, tvořící pět kritérií předpokladů: 

1. Vedení 

2. Strategie 

3. Pracovníci 

4. Partnerství a zdroje 

5. Procesy, výrobky a služby 

Matice obsahuje návod na to, co se očekává, že organizace prokáže. Aplikuje se na 

základě všech dostupných důkazů na soubor přijatých přístupů. Celkové hodnocení by nemělo 

překročit hodnotu, která byla udělena přijatým přístupům [20].   

2.2 Matice RADAR pro výsledky 

Matice pro výsledky je pomůckou pro analýzu výsledků, tvořící čtyři kritéria výsledků: 

1. Zákazníci – výsledky 

2. Pracovníci – výsledky 

3. Společnost – výsledky 
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4. Ekonomické výsledky 

Na základě všech dostupných důkazů se matice RADAR pro výsledky aplikuje na soubor 

používaných výsledků. Tato matice obsahuje návod na to, co se očekává, že organizace 

prokáže. Celkové bodové hodnocení nesmí být větší než to za ,,rozsah a relevantnost” 

předložených výsledků [20].   

2.3 Hodnocení a přezkoumání 

Jestliže je organizace hodnocena pomocí matice bodového hodnocení typu RADAR, jsou 

každému z devíti kritérií přiřazeny váhy statistického indexu, aby se vypočetl počet udělených 

bodů. Obecně řečeno, každé subkritérium má v rámci daného kritéria přiřazenou určitou váhu 

[9]. 

Prvním krokem hodnocení je použití matice bodového hodnocení typu RADAR, aby se 

každému subkritériu přiřadil procentní počet bodů. Toho se dosáhne uvážením každého 

z prvků a atributů matice pro každé ze subkritérií v modelu. Potom se použije souhrnný 

přehled bodového hodnocení, aby se sloučily procentní počty bodů přidělené subkritériu a 

získal se tak celkový počet bodů na stupnici od nuly do tisíce bodů [9]. 

Toto schéma vychází z předpokladu, že k dosažení pozitivních výsledků je nutné 

naplánování a navržení vhodných přístupů (tj. metod a postupů), jejich široké uplatňování 

v organizaci a systematické posuzování a přezkoumávání s cílem neustálého zlepšování. 

Prvních pět kritérií modelu ve skupině Nástroje a prostředky je hodnoceno z hlediska 

přístupů, míry přerozdělování a rozsahem posuzování a přezkoumávání. Všechna 

kritéria výsledkové části modelu jsou hodnocena přes dosažené výsledky [11]. 

Při hodnocení prvku přístup, by se měl posuzovatel zaměřit na to, jak daná organizační 

jednotka pracuje při naplňování politiky a plánů a z jakých důvodů tak pracuje.  

Při hodnocení je nutné, aby posuzovatel bral zřetel na: 

• vhodnost používaných technik, metod, nástrojů jednotlivci i kolektivy, 

• existenci dobře navrhovaných a definovaných procesů, 
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• zda přístupy k realizaci procesů podporují naplňování strategie a politiky 

organizace. 

Přerozdělení (rozšíření) je orientováno na schopnost posuzovatele hodnotit, jak jsou 

uvnitř organizace zvolené přístupy rozšířeny, zejména: 

• jak jsou přístupy, metody a nástroje aplikovány ve všech do úvahy připadajících 

oblastech, procesech a produktech, 

• jak je přerozdělování (rozšíření) systematické. 

Při hodnocení prvku posuzování a přezkoumání musí posuzovatelé dbát na to, jak 

organizace, tj. řídící pracovníci, pravidelně přezkoumávají používané přístupy a metody, 

včetně jejich rozšíření. Bere se v potaz, zda: 

• byla určena a vykonána vhodná měření a monitorování přístupů a rozšíření, 

• byly na základě přezkoumání aplikovány aktivity učení se. 

Při posuzování výsledků platí tato kritéria hodnocení: 

• míra naplňování vhodně stanovených cílů, 

• existence porovnání (benchmarkingu) s jinými organizacemi, především s těmi, 

které jsou obecně respektovány jako nejlepší, dosahování výsledků právě díky 

vhodným přístupům a metodám. 
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3 Sebehodnocení 

Sebehodnocení je dle Evropské nadace pro management kvality EFQM definováno jako 

všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumávání činnosti organizace a jejich 

výsledků na bázi Modelu Excelence.  

Výraz ,,všezahrnující” vypovídá o tom, že proces sebehodnocení musí zahrnovat všechny 

činnosti organizací bez výjimky a aspekty dosahování všech výsledků jednotlivých organizací 

(společně s ekonomickými výsledky). 

Výraz ,,systematický” znamená požadavek na to, aby se sebehodnocení stalo 

samozřejmou součástí systému řízení organizací tzn., aby to byl proces plánovaný z hlediska 

požadovaných zdrojů i metod a odráží také nutnost soustavně pracovat se zjištěními z procesu 

sebehodnocení. 

Pravidelnost poté závisí na ochotě vynakládat zdroje na tento proces a na zvolené technice 

sebehodnocení. 

Podstatou sebehodnocení je to, že speciálně vycvičení a vhodně motivovaní zaměstnanci 

(označují se jako posuzovatelé nebo hodnotitelé) na základě systematického a podrobného 

sběru a vyhodnocování dat z vlastní organizace posuzují efektivnost uplatňovaných přístupů 

k řízení organizace a jednotlivých procesů, účinnost činností neustálého zlepšování a také 

trendy a souvislosti vývoje nejrůznějších ukazatelů výkonnosti organizací [2].  

Sebehodnocení za použití EFQM Modelu Excelence umožňuje strukturované 

přezkoumání celkové výkonnosti, měření dosažených úspěchů, silných stránek, ale taky 

identifikuje zlepšení příležitostí [5]. 

 

3.1 Základní postup sebehodnocení 

V Algoritmu sebehodnocení, uvedeného na obr. 3.1, je uvedeno sedm oblastí, jenž se 

zaměřují na různá opatření k provedení úspěšného sebehodnotícího procesu.   
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Obr. 3.1 Základní kroky sebehodnocení organizací [1] 

1. Dosažení shody o sebehodnocení 

Na začátku je nutné, aby byla dosažena shoda o účelnosti a skutečné potřebě 

sebehodnocení. Velmi důležité je, aby byla shoda zajištěna mezi členy vrcholového vedení 

[1].   

2. Komunikace se zaměstnanci 

Nejpozději těsně před začátkem prvního sebehodnocení je důležité, aby vrcholové vedení 

komunikovalo se všemi zaměstnanci organizace o účelu, cíli a průběhu sebehodnocení. 

Nezáleží na formě komunikace, ovšem jako nejefektivnější se jeví přímá komunikace při 
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setkání se zaměstnancem. Tento krok nesmí být vedením organizace podceněn, jelikož 

z hlediska úspěchu sebehodnocení může být klíčový [1].   

3. Jmenování a výcvik týmu posuzovatelů 

Jedná se o týmovou hodnotící metodu, a tudíž je nutné v dalším kroku tento tým sestavit, 

formálně jmenovat, definovat jeho kompetence a odpovědnosti. Toto je další úloha pro vedení 

organizace. Nedílnou součástí tohoto kroku by měl být i speciální výcvik posuzovatelů. 

Doporučen je alespoň třídenní výcvik, doprovázený předchozím samostudiem a řešením 

případových studií. Počet posuzovatelů nelze stanovit podle nějakého exaktního vztahu, ale 

měl by záviset na rozsahu sebehodnocení, míře podrobnosti zkoumání stavu organizace, 

zvolené technice atd. Jako doporučení lze uvést, aby malé a střední organizace měly už na 

začátku vycvičených několik interních posuzovatelů, protože z dlouhodobého hlediska se tato 

alternativa jeví jako daleko efektivnější než nákup externích posuzovatelů [1].   

4. Zpracování plánu sebehodnocení 

V návaznosti na to by měl být vypracován harmonogram postupu a plán sebehodnocení. 

Tyto činnosti by už měly být obvykle záležitostí koordinátora týmu sebehodnocení, určeného 

vrcholovým vedením. Tento koordinátor (zastává zároveň i funkci manažera projektu, protože 

sebehodnocení zejména v jeho počátečním stádiu můžeme chápat jako typický projekt) v této 

souvislosti rozhodne, v jakém rozsahu bude sebehodnocení provedeno jako první a navrhne 

rovněž nejvhodnější z možných technik sebehodnocení. Na základě tohoto rozhodnutí se 

analyzují nutné zdroje a časová náročnost procesu sebehodnocení. Stanoví se tak např. i 

časový harmonogram sebehodnocení (včetně výcviku posuzovatelů), naplánují se a vyčlení 

lidské a materiálové zdroje apod. [1]. 

5. Vlastní realizace sebehodnocení 

Realizace sebehodnocení vybranou technikou (jsou popsány níže) je krokem, na jehož 

výstupu by měl být vyčerpávající seznam slabých stránek organizace, který by měly být 

chápán jako příležitost ke zlepšení. Tento krok je vhodné členit na několik dílčích fází: 

 Sběr dat:  
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 vedení interview s vlastníky jednotlivých procesů organizace resp. se všemi 

zainteresovanými osobami, 

 pozorováním toho jak zaměstnanci pracují, jak se chovají a jak diskutují o 

problémech se svými kolegy, 

 analýzou záznamů nejrůznějšího druhu, což je významné především při 

posuzování kritérií orientovaných na výsledky dosahovanými příslušnou 

organizací.  

 Posouzení komplexnosti dat 

Všichni posuzovatelé, podílející se aktivně na sběru dat, musí nepřetržitě posuzovat to, 

zda mají k dispozici všechny informace a data, jež si objektivní sebehodnocení vyžaduje. Při 

posuzování dosahovaných výsledků, musí mít posuzovatelé jasnou představu o vhodných 

ukazatelích pro posouzení trendů výkonnosti organizace a jednotlivých procesů integrovaného 

systému řízení, naplňování plánovaných cílů, porovnání s jinými podobnými organizacemi 

apod.  

 Určení silných stránek a příležitostí ke zlepšování 

Tento krok se prvně realizuje individuálně každým z posuzovatelů. Posuzovatelé by měli 

brát v úvahu, že za silné stránky v činnostech všech typů organizací a dosahovaných 

výsledcích mohou být považovány situace např., kdy: 

 budou k dispozici jasné a zřetelné důkazy o tom, že pracovníci k provádění 

činností využívají racionální a efektivní metody, 

 nebo když procesy jsou v hodnocené organizaci jasně identifikovány a popsány a 

v jejich vykonávání je zřetelný princip orientace na zákazníky a další 

zainteresované strany, 

 dále např. v datech svědčících o dosahovaných výsledcích budou zřetelné 

několikaleté pozitivní trendy, 

 nebo když, analýza dat prokáže, že strategické cíle organizace a potažmo i cílové 

hodnoty výkonnosti jednotlivých procesů byly stanoveny přiměřeně a jsou navíc 

úspěšně plněny v naprosté většině posuzovaných oblastí.   
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 Kvantifikovatelné hodnocení stavu organizace 

Je třeba zdůraznit, že prvotním smyslem sebehodnocení není kvantifikace stavu vyzrálosti 

systému řízení, ale vyhledání oblastí, ve kterých v organizaci existuje významný potenciál 

dalšího zlepšování. Kvantifikovatelné hodnocení stavu organizace je nástrojem pro poznání 

výchozí základny, aby pak při dalším sebehodnocení bylo možné zjistit míru zlepšení systému  

řízení.  

 Dosažení shody ve výčtu silných stránek a příležitostí ke zlepšování a 

hodnocení 

Cílem je nalézt shodu v názorech na to, co je silnou stránkou v činnostech organizace a co 

by zasluhovalo další zlepšení. Existuje pravidlo, které říká, že pokud se individuální 

hodnocení liší navzájem o více než 25%, musí tito posuzovatelé svá stanoviska obhajovat a 

vysvětlovat.  

 Vypracování sebehodnotící zprávy  

Z jakéhokoliv sebehodnocení musí být vypracována zpráva, která má vrcholové vedení 

posuzované organizace a představitele jednotlivých organizačních jednotek informovat o 

všech zjištěních a doporučeních. Nejdůležitějšími informacemi by měly být náměty na další 

nutná zlepšení [1]. 

6. Plánování a realizace projektů zlepšování 

Pokud organizace nenalezne logickou odezvu v konkrétních projektech zlepšování, je 

pouhá příležitost ke zlepšování zbytečná. Následný cyklus sebehodnocení by měl posoudit 

efektivnost a účinnost realizovaných opatření ke zlepšování [1].   

7. Další sebehodnocení 

Jakmile jakákoliv organizace začne s pomocí sebehodnocení systematicky vyhledávat 

příležitosti ke zlepšování, měl by vytvořit systémové předpoklady pro opakování 

sebehodnocení. To vyplývá, z definice sebehodnocení. Aby se sebehodnocení stalo nástrojem 

neustálého a dynamického rozvoje těchto organizací i opravdovým zdrojem zvyšování 
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znalostního potenciálu jejich zaměstnanců, je zapotřebí splnit tvorbu systémových 

předpokladů pro opakování sebehodnocení [1].   

3.2 Pět základních bodů sebehodnocení 

1. Plánování a realizace cyklu sebehodnocení v organizaci 

2. Posouzení: chování sebehodnocení a primární akce, které mají být přijaty do 

bližších akčních plánů 

3. Zlepšit výkon: plánovat, manipulovat a realizovat akce pro zlepšení 

4. Sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními 

5. Nepřetržitě rozvíjet a zlepšovat pracovní postupy [6]. 

Nedívejme se na sebehodnocení z holé perspektivy možného výsledku optimalizace. 

Sebehodnocení lze argumentovat jako nástroj, který se především zabývá identifikací silných 

či slabých stránek a oblastí pro zlepšení v jakékoliv oblasti podnikání. Na druhou stranu 

výsledky budou neužitečné, když nebudou přijaty do další akce plánování. Používání metody 

sebehodnocení ke zlepšení výkonnosti bude určitě bezcenné, když nebude založeno na 

opakovaném zlepšování. Je faktem, že všech pět složek musí být v takovém místě, kde by 

bylo vynaloženo takové úsilí, jenž by vedlo k dosažení  maximálních výsledků. 5 bodů 

sebehodnocení může být ilustrováno jako systém s pěti převody. Těchto pět složek má být 

aplikováno na takovém místě, kde by složky vytvářeli hladce pracující stroj [6].  

3.3 Techniky sebehodnocení 

Technikou sebehodnocení se myslí konkrétní postup sebehodnocení, využívající různé 

metody a nástroje. Zásluhou Evropské nadace pro management kvality je v současnosti 

k dispozici několik odlišných technik sebehodnocení: 

 technika simulace evropské ceny za kvalitu (EOQ), 

 technika zapojení spolupracovníků, 

 technika ,,pro forma”, 

 technika workshopu, 

 technika dotazníková, 
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 technika maticového diagramu. 

3.3.1 Technika simulace evropské ceny za kvalitu 

Národní ceny kvality v Evropě 

,,Vědomí potřeby zvyšování konkurenční schopnosti národních ekonomik jako 

nezbytného předpokladu vyváženosti bilance zahraničního obchodu vedlo vlády mnoha zemí 

k tomu, že začaly hledat nejvhodnější nástroje, které by motivovaly podnikatelskou sféru k 

větším aktivitám pro růst efektivnosti, nižším nákladům a lepším výsledkům při uspokojování 

jak domácích, tak i zahraničních zákazníků. Mnohdy byly tyto snahy vedeny i snahou obrátit 

pozornost domácích zákazníků na domácí produkci“ [4]. 

Jednou z cest se stalo zavedení národních cen kvality. V současnosti existuje ve světě asi 

90 programů národních cen kvality. Jsou zavedeny a řízeny přímo vládami nebo nevládními 

organizacemi za výrazné podpory vlád. Ceny předávají vítězům vysocí vládní představitelé.  

V Evropě je každoročně udělována Evropská cena za kvalitu (European Quality Award)  

nevládní organizací EFQM (Evropská nadace pro management kvality) za podpory Evropské 

komise a ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ).  

Této soutěže se zúčastňují organizace, jenž naplňují prvky a kritéria modelu EFQM. 

Soutěžící zpracují a předloží sebehodnotící zprávu. Zpráva je nezávisle hodnocena 

mezinárodní skupinou čtyř až šesti hodnotitelů, kteří musí dojít ke konsensu a stanovit 

bodový výsledek. Jestliže organizace dosáhne dobrého výsledku, probíhá ověření podstatných 

faktů na místě. Hodnotí porota, poté vybere nejlepší organizace a těm je udělena Evropská 

cena kvality.  

Vyhodnocování organizace podle kritérií modelu EFQM je exaktní. Posuzuje se míra 

plnění dvacetipěti subkritérií předpokladů (každé ze sedmi hledisek) a osm subkritérií 

výsledků (každé z pěti hledisek) v rozpětí nula až sto procent. Posléze jsou výsledky 

přepočítávány na body. Maximální bodový zisk činí tisíc a za vynikající výsledky jsou 

považovány zisky nad hranici pětiset bodů. 

3.3.2 Technika zapojení spolupracovníků 
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Jedna z nejnáročnějších metod využívající prvky ostatních metod, především metody 

simulace Evropské ceny za kvalitu. Pro tuto metodu je typické zapojení všech zaměstnanců 

organizace do všech fází sebehodnocení. Podmínkou aplikace této metody je absolvování 

posuzovatelů speciálního licencovaného výcviku např. v EFQM nebo speciální výcvik 

Evropské nadace pro management kvality. 

3.3.3 Technika ,,pro forma” 

Jednou z možností snižování rozsahu pracnosti a nákladů při zachování vysoké objektivity 

sebehodnocení je aplikace přístupu, kterému se říká ,,pro forma”. Jejím charakteristickým 

rysem je využití předem vytvořených formulářů. Doporučuje se pro každé z dílčích kritérií 

EFQM Modelu Excelence [10]. 

3.3.4 Technika workshop 

Metoda sebehodnocení vyžadující aktivní roli a účast vrcholového vedení organizace. 

Hlavním úkolem vrcholového vedení je odpovědnost za vyhodnocení stavu organizace, sběr a 

vyhodnocení dat.  

3.3.5 Technika dotazníková 

Tato metoda se nejvíce blíží interním auditům managementu kvality. Evropská nadace pro 

management kvality vytvořila pro tento účel speciální dotazník, kde je každému z hlavních 

kritérií přidělena sada hodnotících otázek. Míra plnění požadavků je hodnocena procentuálně 

od nuly do sta.  

Organizace mají dvě možnosti: 

• využít speciální publikaci EFQM, obsahující seznam otázek a vysvětlení postupu 

vyhodnocení, 

• vytvořit dotazník, který by přesně odpovídal charakteru procesů organizace pro 

lepší podchycení zvláštností, 
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Tato metoda je shodná s metodou maticového diagramu. Při této metodě je nejméně 

náročný výcvik, ale výsledky jsou však pouze orientační a nemohou sloužit k externímu 

benchmarkingu [10]. 

3.3.6 Technika maticového diagramu 

Tato metoda využívá předem vytvořené matice, ve které je počet sloupců roven devíti 

hlavním kritériím EFQM Modelu Excelence a počet řádků je závislý na rozhodnutí, kolik 

úrovní dosaženého stavu bude v matici definováno. 
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4 Charakteristika podniku 

VOP CZ, s.p., je podnik s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby. V roce 1946 

vznikl v Šenově u Nového Jičína Vojenský opravárenský závod 025, který se zaměřoval 

pouze na opravu vojenské techniky. Postupem času se možnosti podniku rozšířily i na 

vojenskou výrobu. V devadesátých letech podnik postupně zavedl civilní strojírenskou 

výrobu. V posledním období následovalo rozšiřování výrobních kapacit a technologických 

možností, kdy se podnik sloučil s VOP-026 Šternberk i se začleněnými výzkumnými ústavy 

VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno. V roce 2012 se celý podnik přejmenoval 

na VOP CZ, s.p.. Díky dlouhodobému rozvoji a investicím podniku v oblastech technologie, 

lidských zdrojů a výrobních kapacit, je VOP CZ, s.p. největším vojenským podnikem v ČR. 

V oblasti civilní strojírenské výroby je uznávaným partnerem v oblasti stavebních strojů a 

manipulační techniky a dílů investičních celků. Je to největší vývojový a výrobní podnik 

zbrojního průmyslu v ČR, jehož obrat přesahuje 1,5 mld Kč ročně. Podnik VOP má za sebou 

řadu důležitých projektů. Za zmínku stojí např. vývoj a výroba modernizovaného tanku T-

72M4, nebo například oprava a modernizace třistapadesát ks bojových vozidel pěchoty BVP-

1 pro švédskou armádu, vývoj a výroba mostního automobilu AM-70 a jiné.   

VOP CZ, s.p. zaměstnává kolem osmi set padesáti zaměstnanců, kteří dohromady nabízí 

široké portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech. 

VOP je největší výrobce vojenské techniky v ČR. Za zmínku stojí např. pásová technika, 

kolová technika, ženijní technika, průzkumné a pozorovací systémy, zbraně, munice a 

zbraňové systémy, polní nemocnice a zdravotní technika, výcvik specialistů, ostatní speciální 

technika. Jedná se o firmu s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje. 

Je renomovaným partnerem v oblasti zkušebnictví a certifikace. 

Tento podnik má dlouholetou tradici strojírenské výroby. V této oblasti za zmínku určitě 

stojí např. masivní svařence, šasi stavebních strojů, lžíce a ramena bagrů, nádrže hydraulické, 

palivové, olejové, montáž finálních výrobků, zakázková výroba investičních celků, 

malosériová a velkosériová výroba. 
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4.1 Historie podniku v datech 

Historie: 

• 1946 - počátek historie Vojenský opravárenský podnik 025 (Nový Jičín) 

• 1951 - počátek historie VOP-026 (Šternberk) 

• 1989 - vznik obou státních podniků 

• 1994 - restrukturalizace podniku a zahájení civilní strojírenské výroby 

• 2010 - sloučení Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s.p. a VOP-026 

Šternberk, s.p. do jednoho podniku  s názvem VOP-026 Šternberk, s.p. 

• 2012 - přejmenování podniku na VOP CZ, s.p. 

• 2013 - odloučení lokalit Slavičín, Vyškov a VTÚO Brno, prodej lokality Šternberk 

 

4.2 Budování QMS 

Z pohledu budování QMS je v současnosti pro VOP důležité, aby se podílel na rozvoji 

vědy, výzkumu, vývoje, výroby a zkušebnictví speciální a civilní produkce na české i 

mezinárodní úrovni a jejich maximální aplikaci pro potřeby zákazníků. Nedílnou součástí 

budování QMS v tomto podniku je i naplňování potřeb zákazníků na české i mezinárodní 

úrovni, ale také zajištění potřeb zaměstnanců podniku a vytváření inspirativního pracovního 

prostředí. V neposlední řadě poskytování kontinuální a efektivní podpory zabezpečení 

obranyschopnosti státu a bezpečnosti obyvatelstva, prostřednictvím komplexních služeb a 

produktů v oblasti vojenské a bezpečnostní techniky a partnerství v rámci mezinárodních 

podniků. Do budoucna chce být VOP stabilním, moderním a respektovaným podnikem v 

rámci českého a mezinárodního trhu, který bude aplikovat nejnovější vědecké poznatky 

cestou výzkumu, vývoje, zkušebnictví, výroby a bude vyhledávaným zaměstnavatelem na 

trhu pracovních sil. Podnik by rád disponoval loajálními a spokojenými zaměstnanci a 

systémově podporoval jejich profesní a osobní rozvoj.  
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4.3 Procesy ve VOP CZ, s.p. 

Ve VOP Cz, s.p. se vyskytují tři druhy procesů. Manažerské procesy jsou vstupem pro 

procesy hlavní, které jsou dále tvořeny procesy podpůrnými. Výčet všech procesů je uveden 

v příloze č. 17.  

4.4 Analýza současného stavu 

V podniku VOP CZ, s.p. jsou zavedeny normy: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, 

ČSN EN ISO 18001. Podnik tak do současnosti dával přednost certifikování svého systému 

dle ISO 9001. Až do současnosti to bylo pro VOP CZ, s.p. postačující. Ovšem při současné 

situaci na trhu se tento podnik rozhodl najít další cestu k rozvoji. Jedna z cest je aplikace 

sebehodnotícího rámce EFQM Modelu Excelence. EFQM Model Excelence představuje 

nejlepší možnou míru v oblasti sebehodnocení. Přesnou definici sebehodnocení definuje 

Evropská nadace pro management kvality a je zmíněna v teoretické části této diplomové 

práce. V podniku VOP CZ, s.p. tento model až do současnosti zaveden nebyl. Pro VOP CZ, 

s.p. to tedy znamená určitou příležitost ke zlepšení, i to jak v podniku nastínit dosažení trvalé 

excelence na trhu. Důležitou součástí sebehodnocení podniků je odhalování silných a slabých 

stránek, jenž jsou chápány, jako příležitosti ke zlepšování. Tento Model Excelence je 

nejlepším, třebaže i nejnáročnějším vodítkem pro podniky, který poskytuje dokonalou 

představu o tom, kde se podnik nachází na cestě k excelenci. EFQM Model Excelence by měl 

sloužit k motivaci především díky vyšší prestiži v porovnání s dnes již běžným 

certifikovaným systémem dle ISO 9001.  
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5 Aplikace sebehodnocení ve VOP CZ, s.p. 

Sebehodnocení může být srovnáváno s vícezdrojovým hodnocením za účelem zvýšení 

reliability a validity procesu hodnocení a stejně tak pro zlepšení vztahů mezi zaměstnanci a 

managementem. Několik týdnů před formálním hodnocením výkonnosti a před hodnotícím 

rozhovorem vyplňují manažer a zaměstnanec nezávisle na sobě hodnotící formuláře. Obě 

strany během hodnotící diskuse srovnají svá hodnocení a projednají sporné body. Výhodou 

zahrnutí hodnocení jak zaměstnancem, tak i jeho nadřízeným je to, že zaměstnanec je 

připraven na případné dotazy a poskytuje příslušné informace o své pracovní výkonnosti. To, 

že zaměstnanci ohodnotí svoji výkonnost, má mnoho dalších výhod. Za prvé, zaměstnanci 

znají svoji práci skutečně nejlépe. Za druhé, sebehodnocení může mít na zaměstnance 

motivační účinek, protože jim může dodat odvahu k tomu, aby rozmýšleli o svých silných a 

slabých stránkách a sami se rozhodli stanovit cíle zlepšit se v problémových oblastech. 

Sebehodnocení může snížit defenzivní reakce zaměstnance [15]. 

VOP CZ, s.p. provedl sebehodnocení dle modelu CAF. V rámci technik sebehodnocení 

byla uplatněna dotazníková technika. Byl vytvořen seznam třiceti sedmi otázek ve vztahu ke 

kritériu pracovníci, na které VOP CZ, s.p. odpověděl a přidělil bodové hodnocení. V tab. 5.1 

je uvedena bodová stupnice a míra zavedení v tomto podniku. Otázky byly vytvořeny vůči 

pěti subkritériím obsahujícím dané kritérium. V další části jsou uvedena jednotlivá subkritéria 

a vždy vybrané otázky z daného subkritéria, vyjádření a bodové hodnocení ze strany podniku 

a získané poznatky. Na základě vyjádření ze strany podniku, získaných poznatků z průběhu 

sebehodnocení a předložených výsledků,  jsem pro srovnání vyhodnotil sebehodnocení VOP 

CZ, s.p. pomocí matice RADAR. Hodnotila se předpokladová a výsledková část této matice. 

V předpokladové části této matice jsem vycházel z vyjádření VOP CZ, s.p. k jednotlivým 

otázkám, vztahujícím se vždy k jednotlivým subkritériím, z přístupu VOP CZ, s.p. k aplikaci 

této metody, ze spolupráce posuzovatelů, ale také z několika dokumentů, jenž jsem měl 

možnost shlédnout, popřípadě z informačního systému, do kterého jsem měl možnost 

nahlédnout a z celkového průběhu sebehodnocení. Z průběhu procesu sebehodnocení VOP 

CZ, s.p.  jsem zpracoval řadu užitečných poznámek, které jsem poté zakomponoval do 

seznamu otázek a odpovědí VOP CZ, s.p. a pojmenoval jako získané poznatky, pomocí nichž 

jsem rovněž vyhodnotil předpokladovou část matice RADAR u každého subkritéria. K 
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vyhodnocení matice RADAR pro výsledky mi byl poskytnut soubor dat (výsledků) z 

dotazníku pro hodnocení spokojenosti zákazníka s opravami (dotazník k hodnocení interního 

zákazníka), jenž tento podnik mylně chápe jako dotazník měření spokojenosti zaměstnanců. 

Z uvedených aspektů definovaných v dotazníku jsem použil pouze dva. Jednalo se o 

informovanost o strategii podniku a úroveň komunikace. Informovanost o strategii podniku 

jsem chápal jako vazbu k subkritériu: plány pracovníků podporují strategii podniku a úroveň 

komunikace jako vazbu k subkritériu: pracovníci komunikují efektivně v celém podniku. Ke 

zbývajícím subkritériím mi nebyla poskytnuta data. Přehled procentuálního vyjádření i 

celkových bodů je uveden v příloze č. 8,9,10,11,12. V další části jsem porovnal dosažené 

výsledky dle modelu CAF a dle matice RADAR. Celý přehled otázek, vyjádření ze strany 

VOP cz, s.p. a získaných poznatků je zpracován v tabulkové formě v příloze č. 1,2,3,4,5. 

Matice RADAR je pak uvedena v příloze č. 6, 7. 

5.1 Model CAF 

Účelem implementace modelu CAF je zlepšení systému managementu úřadů nebo 

podniků prostřednictvím složitého posuzování zralosti systému managementu, zvláště se 

zaměřením na identifikaci oblastí pro zlepšení a silných stránek používaných k vyhodnocení a 

implementaci zlepšování projektů [17]. 

Model CAF je nabízen jako nástroj napomáhající podnikům veřejného sektoru v celé 

Evropě využívat metody řízení kvality ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti. Model CAF 

poskytuje jednoduchý a snadno použitelný rámec. 

Model CAF má čtyři hlavní cíle: 

• seznámit veřejnou správu s principy TQM a výhodami sebehodnocení a postupně 

ji směřovat od současného sledu aktivit Plan – Do – Check – Act, 

• usnadnit sebehodnocení veřejnému podniku s cílem dospět k diagnóze a opatřením 

ke zlepšení, 

• působit jako přemostění mezi různými modely používanými v managementu 

kvality, 

• usnadnit učení z benchmarkingu mezi podniky veřejného sektoru. 
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Použitím modelu CAF získá podnik výkonný rámec pro iniciování procesu neustálého 

zlepšování. Stručně řečeno, sebehodnocení podle modelu CAF nabízí podniku příležitost 

dovědět se o sobě více [18]. 

5.2 Metodologie sebehodnocení dle modelu CAF 

5.2.1 Sestavení týmu 

Sebehodnocení VOP CZ, s.p. probíhalo v tříčleném týmu za mé účasti. Členové týmu byli 

hned na úvod informováni o smyslu sebehodnocení, tedy o tom, že způsob hodnocení nesmí 

popírat smysl aplikace modelu CAF, protože by vedl k vytvoření zkresleného obrazu tohoto 

podniku.  

5.2.2 Zavedení konkrétního postupu 

Byla vytvořena bodová stupnice od jedné do pěti s procentuální mírou zavedení ve VOP 

CZ, s.p., podle níž podnik uděloval body k otázkám vztahujícím se k jednotlivým subkritériím 

kritéria pracovníci.  

5.2.3 Bodování 

Metodika implementace modelu CAF se zakládá na přezkoumání postupů a výsledků 

podniku a následném přidělování určitého bodového hodnocení. Na hodnotícím týmu tedy 

bylo, aby body přiděloval oprávněně a aby chápal slabé stránky jako příležitosti ke zlepšení.  

5.2.4 Potřeba důkazů 

Sebehodnotící tým byl seznámen se zásadami bodování. Bylo sděleno, že je potřeba 

vyjádření ze strany tohoto podniku rozvést do několika vět a v případě vysokého bodového 

hodnocení navíc dané vyjádření podložit jasnými důkazy [16]. 

5.3 Vyhodnocení dle modelu CAF  

5.3.1 Identifikační údaje VOP CZ, s.p 
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Město: Šenov u Nového Jičína 

Adresa: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČ: 000 00 493 

Telefon: +420 556 783 111 

E – mail: vop@vop.cz 

Datová schránka: rkga8r5 

5.3.2 Vedení podniku 

Ředitel podniku: Ing. Adolf Veřmiřovský 

Telefon: +420 556 783 200 

E – mail: vermirovsky.a@vop.cz 

Obchodní ředitel: Ing. Richard Kuběna, Ph.D. 

Telefon: +420 556 783 220 

E – mail: kubena.r@vop.cz 

5.3.3 Bodová stupnice a míra zavedení ve VOP CZ, s.p. 

Přidělené body ze strany podniku jsou uvedeny v přílohách 1,2,3,4,5. V tab. 5.1 je vidět 

bodové rozhranní a míra zavedení, dle něhož podnik přiděloval body za jednotlivé otázky 

sestavené v přílohách 1,2,3,4,5. 

 

 

 

 

mailto:vop@vop.cz
mailto:vermirovsky.a@vop.cz
mailto:kubena.r@vop.cz
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Tab. 5.1 Bodová stupnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Výsledková tabule  

V tab. 5.2 lze vidět hodnoty přiřazené jednotlivým subkritériím. Došlo k aritmetickému 

průměru přidělených bodů za jednotlivé otázky, vztažené k subkritériím jedna až pět.  

 

Tab. 5.2 Tabule výsledků 

 

 

 

 

 

 

BODY MÍRA ZAVEDENÍ 

1   90 % 

2 70 % - 90 % 

3 50 % - 70 % 

4 30 % - 50 % 

5 10 % - 30 % 

6   10 % 

 

Model CAF 

Subkritérium Ø 

Subkritérium a 1 

Subkritérium b 1 

Subkritérium c 1,6 

Subkritérium d 1,4 

Subkritérium e 1 

Celkem  Ø 1,2 
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5.4 Vyhodnocení dle matice RADAR 

VOP CZ, s.p. mi neposkytl dostatečné množství dat, tudíž vyhodnocení výsledkové části 

kritéria pracovníci - výsledky pomocí matice RADAR je uvedeno pouze u subkritéria: plány 

pracovníků podporují strategii podniku a u subkritéria: pracovníci komunikují efektivně 

v celém podniku. Navíc tyto matice jsou neúplné. Vyřadil jsem oblast porovnání, protože 

tento podnik nikdy v minulosti neprováděl benchmarking. Důvěrnost, že úroveň výkonnosti 

bude v budoucnu trvale udržena, nebyla ze strany podniku objasněna, proto jsem se rozhodl 

tuto oblast nehodnotit. Byl mi poskytnut soubor dat (výsledků) z dotazníkových šetření 

jednotlivých odborů VOP CZ, s.p. za tříleté období. Dotazník se nazývá ,,Hodnocení 

spokojenosti zákazníka s opravami – Dotazník k hodnocení spokojenosti interního zákazníka” 

a tímto způsobem je v tomto podniku měřena spokojenost zaměstnanců. V dotazníku je 

zmíněno šest otázek, z čehož čtyři odpovídají kritériu ,,zákazníci” a pouze dvě lze chápat jako 

vazby ke dvěma subkritériím zvoleného kritéria ,,pracovníci”. Cílová hodnota byla stanovena 

pouze k souboru dat, který mi byl poskytnut. V podniku nemají nastavenou pevnou cílovou 

hodnotu, dle níž by bylo možno objektivně hodnotit, kolika bodů podnik dosahuje ve 

výsledkové matici RADAR ve vztahu k jednotlivým subkritériím daného kritéria. Bylo 

provedeno porovnání trendů jednotlivých odborů vůči cílové hodnotě tři pouze ve vztahu 

k subkritériu: plány pracovníků podporují strategii podniku a ve vztahu k subkritériu: 

pracovníci komunikují efektivně v celém podniku. Ukázka grafů, které byly zkonstruovány 

v programu Microsoft Excel, pro subkritéria plány pracovníků podporují strategii podniku a  

pracovníci komunikují efektivně v celém podniku jsou uvedena v příloze č. 14 a 15. Pro 

ukázku je v další části na obr. 5.1 a na obr. 5.2 uvedena matice RADAR pro předpoklady a 

matice RADAR pro výsledky, u subkritéria: plány pracovníků podporují strategii podniku, 

další matice pro předpoklady jsou uvedeny v přílohách 8,9,10,12 a druhá matice pro výsledky 

je uvedena v příloze 11. Vyhodnocení ekonomických výsledků VOP CZ, s.p. proběhlo 

podobným způsobem jako vyhodnocení výsledkové části kritéria ,,pracovníci”, ukázka grafů 

je zobrazena v příloze č. 18. Matice RADAR pro výsledky vzhledem k ekonomický výsledkům 

je uvedena na obr. 5.5. Vycházel jsem z výročních zpráv tohoto podniku, které jsou 

k dispozici na internetových stránkách www.vop.cz v sekci ke stažení – výroční zprávy. Poté 

byly z rozvahy vybrány některé účty, jenž ovlivňují celkovou ekonomiku podniku, a došlo ke 

srovnání trendů jednotlivých účtů. Jelikož není v podniku stanovena cílová hodnota, tudíž 
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jsem trendy neměl s čím porovnávat. Postupoval jsem tedy tak, že jsem vždy hodnotil, zda 

daný trend je vzrůstajícího či klesajícího charakteru. Dle toho jsem stanovil buď pozitivní, 

nebo negativní trend. Celkově lze shrnout, že VOP CZ, s.p. mi poskytl nedostačující množství 

dat ,, pouze” za tříleté období, což v konečném vyhodnocení může hrát velkou roli. Data pro 

vyhodnocení výsledkové části by měli být předloženy za více než tříleté období, aby bylo 

možné objektivně a správně vyhodnotit, jakého bodového hodnocení podnik opravdu 

dosahuje. Obecně lze říct, že pokud nebude identifikován ucelený soubor výsledků, který 

bude prokazovat výkonnost podniku z hlediska strategie, cílů, potřeb a očekávání 

zainteresovaných stran, tak hodnocení bude neúplné, zkreslené a nedostatečně prokazatelné.  

Subkritérium a: Plány pracovníků podporují strategii podniku 

Otázka: Má podnik VOP CZ, s.p.  jednoznačně definovány úrovně výkonnosti pracovníků  

požadované pro dosahování strategických cílů? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.:  Strategie podniku existuje, součástí strategie je strategie 

lidských zdrojů. Je definovaná organizační struktura podniku a popisy funkčních míst. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: V podniku jsou zpracovány jednotlivé popisy funkčních míst, u 

kterých je zobrazena jednoznačná identifikace úrovní výkonnosti všech pracovníků. 

 

Otázka: Jakým způsobem je ve VOP CZ, s.p. řízen nábor nových pracovníků? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Výběrovým řízením na základě potřeb zaměstnanců (inzerce, 

před výběr na personálním oddělení, výběr na odborném útvaru, výběrové řízení, hodnocení z 

výběrového řízení, informace všem uchazečům o výsledku). 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Vše je řízeno ve třech fázích. Budoucí potenciální pracovník VOP 

musí splnit požadavky týkající se anglického jazyka, určitého stupně vzdělání, praxe v oboru, 

kreativního myšlení, analytického myšlení. Musí prokázat určité znalosti a dovednosti týkající 
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se pozice, na kterou se hlásí. V poslední třetí fázi je budoucí pracovník seznámen s provozem, 

organizačním řádem a vším, co souvisí s nástupem na danou pozici. 

 

Otázka: Jsou ve VOP CZ, s.p. využívány zaměstnanecké průzkumy? Provádí se ve VOP  

CZ, s.p. měření spokojenosti zaměstnanců? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Periodickým hodnocením zaměstnanců, mimořádnými způsoby 

u zaměstnanců a hodnocením interního zákazníka. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Ve VOP nemají zaveden oficiální dotazník měření spokojenosti 

zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců měří formou hodnotících pohovorů, které jsou 

uskutečňovány s vedoucími zaměstnanci. Na pohovoru zaměstnanci hodnotí práci za uplynulé 

období, vytváří se plán do budoucna, ale taky mají prostor pro vyjádření. Dále jsou v tomto 

podniku nainstalovány tzv. poštovní schránky pro vedení podniku, kde zaměstnanci mohou 

vhazovat své náměty či připomínky. 

Matice RADAR pro předpoklady: 

Rozsah odpovědi: 75 – 100%                                                          

Hodnocení: 75% (86%) 

Matice RADAR pro výsledky:  

Rozsah odpovědi: 0 – 25%                                                          

Hodnocení: 25% (25%) 

Ve VOP CZ, s.p. pracují s plány pracovníků podporující strategii podniku ze sedmdesáti 

pěti procent, ovšem pokud se podíváme do výsledkové části, tak vůči tomuto subkritériu 

dosahuje VOP dvacet pět bodů. Pro výsledkovou část jsem použil data, která mi byla 

poskytnuta z dotazníku pro hodnocení spokojenosti zákazníka s opravami. Výsledkovou část 

Průměrná hodnota…. 
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této matice jsem zpracoval za pomoci aspektu ,,informovanost o strategii podniku”, jenž lze 

chápat, jako nějakou vazbu k subkritériu ,,Plány pracovníků podporují strategii podniku”. 

Pomocí této vazby jsem porovnával data za tříleté období u jednotlivých odborů pomocí 

programu Microsoft Excel. Za pomoci matice RADAR, která je uvedena na obr. 5.1 a 5.2 

jsem dospěl k vyhodnocení, že tento podnik dosáhl dvacet pět procent, což odpovídá dvaceti 

pěti bodům. Pro ukázku je na obr. 5.3 uveden pomocí programu Microsoft Excel vyhodnocení 

odboru rozvoje obchodu a produktu ve vztahu k aspektu ,,informovanost o strategii podniku”. 

Ostatní grafy pro toto subkritérium a subkritérium d, ke kterým byly k dispozici data, byly 

také zpracovány a jsou uvedeny v příloze 14 a 15. Z grafů nelze vyčíst informace o 

současném či budoucím chování z důvodu nedostatečného množství dat. Příčinou, proč 

podnik dosahuje pouhých dvacet pět bodů, může být nedostatek předložených dat, ale také 

fakt, že ve vyjádřeních VOP CZ, s.p. nejsou informace uvedeny na pravou míru. Tak např. při 

otázce, zda-li se měří spokojenost zaměstnanců ve VOP CZ, s.p., se vyjádřili, že spokojenost 

zaměstnanců měří periodickým hodnocením zaměstnanců, hodnocením interního zákazníka. 

To ovšem není spokojenost zaměstnanců. V podniku nemají zaveden oficiální dotazník 

měření spokojenosti zaměstnanců, i to může být další důvod dosažení tak málo bodů, protože 

podnik nemá objektivní data k vyhodnocení této části. 
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Obr. 5.1 Matice RADAR pro předpoklady – plány pracovníků podporují strategii podniku 

 

 

Přístup Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Solidní 
Přístupy mají jasné odůvodnění, zaměřují se na 

relevantní zainteresované strany a jsou 

podloženy procesy. 

  
    

Integrovaný 
Přístupy podporují strategii a jsou propojeny 

s dalšími relevantními přístupy.       

Aplikace Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Uplatněn 
Přístupy jsou uplatněny v příslušných oblastech 

a včas. 
      

Strukturovaně 
Uplatnění je strukturované a umožňuje 

flexibilitu a agilnost organizace. 
      

Hodnocení a 

zdokonalování 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Měření 
Účelnost a účinnost přístupů a jejich aplikace 

jsou vhodně měřeny. 
     

 

Učení se a 

kreativita 

Učení se a kreativita se používá pro generování 

příležitostí pro zlepšování nebo inovace. 
     

 

Zlepšování a 

inovace 

Výstupy z měření, učení se a kreativity jsou 

používány k hodnocení,prioritizování a 

implementaci zlepšení a inovací. 

     
 

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 75 b. 
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Obr. 5.2 Matice RADAR pro výsledky - plány pracovníků podporují strategii podniku 

 

Relevantnost a 

použitelnost 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznána jako 

globální vzor 

Rozsah a 

relevantnost 

Je identifikován ucelený soubor výsledků 

zahrnující též klíčové výsledky, který 

prokazuje výkonnost organizace z hlediska 

strategie, cílů a potřeb a očekávání 

relevantních zainteresovaných stran. 

   
   

Integrita 
Výsledky jsou časově vhodné, spolehlivé a 

přesné. 
   

   

Členění 

Výsledky jsou vhodným způsobem členěny, 

aby poskytly smysluplný vzhled do 

organizace. 

   
   

Výkonnost Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Trendy 
Pozitivní trendy nebo trvale dobrá výkonnost 

za více než tříleté období. 
   

   

Cíle 

Pro klíčové výsledky jsou stanoveny a trvale 

dosahovány vhodné cíle, které jsou v souladu 

se strategickými záměry. 

   
   

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 25 b. 
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Obr. 5.3 Odbor rozvoje obchodu a produktu – informovanost o strategii podniku 

Na obr. 5.3 lze vidět, že z roku 2011 na rok 2012 došlo ke skokovému zlepšení z hodnoty 

jedna na hodnotu dva, ale v následujícím roce došlo opět k poklesu. Je tedy zřejmé, že podnik 

za tříleté období nedosahuje cíle a je zapotřebí aby v následujících letech došlo ke zlepšení. 

Z daného obrázku nelze predikovat trend do dalších let z důvodů nedostatečného počtu 

získaných dat. 

 

Subkritérium b: Rozvíjení znalostí a způsobilosti pracovníků 

Otázka: Jak VOP CZ, s.p. plánuje získávání, udržení a rozvoj talentů potřebných k 

naplnění těchto potřeb? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Hodnocení zaměstnanců, plán vzdělávání zaměstnanců, plán 

kariéry, adaptační plán při nástupu nového zaměstnance. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: V oblasti plánování a získávání talentů, spolupracuje s VŠB-TUO na 

plnění bakalářských a diplomových prací. V oblasti udržení a rozvoje talentů pravidelně 

hodnotí výkonnost svých zaměstnanců, vytváří prostředí pro další vzdělávání- poskytuje 
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zahraniční stáže, umožňuje kurzy angličtiny, sestavuje adaptační plán, který obsahuje 

seznámení s pracovním kolektivem, správný postoj k práci, přístup k materiálu, rozpis 

pracovního prostředí, harmonogram práce.   

 

Otázka: Je ve VOP CZ, s.p. zavedeno pravidelné školení pracovníků (např. individuální 

výcvikové plány)? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.:  ANO, vzdělávání je vedeno v IS. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Ve VOP dochází k pravidelnému školení zaměstnanců, dochází k 

přezkoušení i testování jazykových znalostí. V informačním systému, do kterého jsem měl 

možnost nahlédnout, je vytvořena databáze pracovníků, u nichž je vždy uvedeno datum, kdy 

se zaměstnanec daného školení zúčastnil. Výstupy z každého školení jsou evidovány a 

zaměstnanci předloženy.   

 

Otázka: Je snahou VOP CZ, s.p. v budoucnu rozvíjet a propagovat moderní výcvikové 

metody (např. vzdělávání, multimediální přístup…)? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.:  ANO. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Z vize podniku je patrné, že do budoucna chtějí disponovat 

spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově podporovat jejich profesní a osobní rozvoj 

např. formou sebevzdělávání, zlepšování ANJ, zlepšování komunikace mezi vedením a 

dílnou, zlepšování kreativního myšlení, týmové práce, tvořivosti, schopnosti inovovat aj.  

 

Matice RADAR pro předpoklady: 
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Rozsah odpovědi: 50 – 90% 

Hodnocení: 75% (89%) 

Matice RADAR pro výsledky:  

Ve vztahu k subkritériu: ,,rozvíjení znalostí a způsobilosti pracovníků” mi nebyl 

poskytnut žádný soubor dat. Vyhodnocení matice RADAR pro výsledky nelze uskutečnit, 

proto hodnotím tuto část 0 procenty. Podnik u tohoto subkritéria dosahuje nula bodů.  

Tento podnik rozvíjí znalosti a způsobilosti svých pracovníků z sedmdesáti pěti procenty, 

ale při pohledu na výsledkovou část matice RADAR vidíme, že se ocitá na nula procentech, 

tedy dosahuje nula bodů. Příčinou, proč dosahuje nula bodů, je to, že podnik mi nepředložil 

žádná data k tomuto subkritériu a tedy vyhodnocení výsledkové části bylo zbytečné. Navíc při 

pohledu, jakým způsobem podnik odpovídal na některé otázky tohoto subkritéria, lze usoudit, 

že odpovědi jako ANO či vzdělávání je vedeno v IS, jsou nedostatečné. Na druhou stranu 

podnik provádí periodická školení zaměstnanců, pololetně hodnotí zaměstnance, sestavuje 

adaptační plán a plán kariéry. To jsou oblasti, na kterých lze do budoucna stavět. 

K vyhodnocení výsledkové části je třeba do budoucna získávat pravidelně výsledky 

z takovýchto měření, školení apod., aby bylo možno vyhodnotit, jakého bodového rozpětí 

tento podnik dosahuje.  

Subkritérium c: Pracovníci jsou ztotožňování, zapojováni a zmocňováni 

Otázka: Je ve VOP CZ, s.p. využíván plný potenciál všech pracovníků, který vede k 

opravdovému partnerství?   

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Využití různých komunikačních prostředků – mail, intranet, 

interní pošta, zpravodaj, nástěnky, zápisy z porad, podniková dokumentace, pravidelné a 

mimořádné porady. 

Bodové hodnocení: 2 

Získané poznatky: Ve VOP využívají různé komunikační prostředky, mezi něž patří mail, 

pravidelné porady, interní pošta aj., to však ještě nepředurčuje k plnému využití potenciálu 



54 

 

všech svých zaměstnanců. Z bodového hodnocení je patrné, že v této oblasti má VOP určité 

rezervy. Využití potenciálu obecně závisí na tom, zda je člověk v podniku optimálně zařazen.  

Řešením by mohla být aplikace trainee programu, kde by byl pracovník za určité období 

seznámen se všemi procesy probíhajícími v podniku a vyzkoušel by si různé pracovní pozice, 

z čehož by v závěru bylo možno usoudit, jaká pozice je pro pracovníka vhodná. 

 

Otázka: Zajišťuje VOP CZ, s.p.  pracovníkům otevřené myšlení a možnost rychle reagovat 

na výzvy, kterým čelí? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Ano, zlepšovatelské hnutí – návrhy na zlepšení a následné 

vyhodnocení, odměna a implementace. 

Bodové hodnocení: 2 

Získané poznatky: Ve VOP se snaží dávat prostor k vyslovení jakéhokoliv názoru či 

nápadu i na těch nejnižších pozicích, dávají tak prostor všem pracovníkům otevřeně myslet 

bez ohledu, na jaké pozici se pracovník nachází. V případě správného návrhu na zlepšení je 

zaměstnanec odměněn a návrh je implementován do praxe. I když se snaží dávat prostor 

pracovníkům otevřeně myslet, jsou si vědomi, že v této oblasti mají určité rezervy.    

 

 Otázka: Probíhá ve VOP CZ, s.p. aktivní dotazování zaměstnanců na jejich nápady, 

názory a rozvíjení vhodných mechanismů? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Ano, porady, hodnotící pohovor. 

Bodové hodnocení: 2 

Získané poznatky: Konají se porady mezi vrcholovým vedením a zaměstnanci nižších 

pozic. Dle hodnocení podniku lze uvážit, že tato oblast není v podniku na nejvyšší úrovni, 

ovšem pravidelné porady i hodnotící pohovory můžou být pro podnik v budoucnu k jejich 

prospěchu. Lze podniku navrhnout, aby se zlepšovali vztahy, komunikace mezi vrcholovým 

managementem a pracovníky nižších pozic. 
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Matice RADAR pro předpoklady: 

Rozsah odpovědi: 50 - 75% 

Hodnocení: 50% (68%)                                        

Matice RADAR pro výsledky:  

Nebyly mi poskytnuty žádná data, tudíž vyhodnocení matice RADAR pro výsledky nelze 

uskutečnit. Podnik tak ve výsledkové části ve vztahu k subkritériu: ,,pracovníci jsou 

ztotožňování, zapojováni a zmocňováni” hodnotím nula procenty, tzn. dosahuje nula bodů. 

VOP CZ, s.p. své pracovníky ztotožňuje, zmocňuje a zapojuje z padesáti procent, ale 

pokud se zaměříme na výsledkovou část této matice, zjistíme, že podnik dosahuje nula bodů. 

Opět lze říct, že důvodem, proč podnik dosahuje nula bodů, je fakt, že mi nebyla poskytnuta 

žádná data vůči tomuto subkritériu. Dalším důvodem je fakt, že podnik má ve vztahu 

k tomuto subkritériu určité rezervy, týkající se možného nesprávného zařazení zaměstnance 

na danou pozici a neshromažďuje pravidelně výsledky z hodnotících pohovorů se 

zaměstnanci. Do budoucna je potřeba zajistit pravidelné výstupy z různých porad a 

hodnotících pohovorů, aby bylo možno vyhodnotit, čeho podnik opravdu dosahuje ve vztahu 

k tomuto subkritériu.  

 

Subkritérium d: Pracovníci komunikují efektivně v celém podniku 

Otázka: Jak se ve VOP CZ, s.p. provádí kultura otevřené komunikace a dialogu? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Využití různých komunikačních prostředků – mail, intranet, 

interní pošta, zpravodaj, nástěnky, zápisy z porad, podniková dokumentace, pravidelné a 

mimořádné porady. 

Bodové hodnocení: 2 

Získané poznatky: Ve VOP využívají interní poštu, zápisy z porad, podnikovou 

dokumentaci, mail, zpravodaj aj. Rozlišujeme různé formy komunikace. Z hlediska firemního 
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prostředí se jedná o interní a externí. Z bodového hodnocení podniku plyne, že komunikace 

ve VOP není na nejvyšší úrovni. Jako doporučení pro úspěšnou komunikaci můžu uvést např.: 

odstranění stresu a nejistoty z pracoviště, podpora otevřené komunikace, být otevřen i 

stížnostem, dbát ve vztahu podřízený – nadřízený na jejich informovanost, a především 

respektovat názor partnera. 

 

Otázka: Umožňuje a podporuje VOP CZ, s.p. sdílení informací, dat a znalostí? Jak VOP 

CZ, s.p. chápe rozdíl mezi těmito termíny? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Informace – školení, data získá na školení, znalosti předá 

zaměstnancům. Chápeme rozdíl. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Znalostní problematika je uvedena v normě ISO 9004:2009 v kapitole 

6 Management zdrojů a podkapitola 6.7 Znalosti, informace a technologie. Definice znalosti 

zní: „Znalost je informace, která je organizována, sdílena a analyzována, aby se stala 

srozumitelnou a použitelnou k řešení problémů nebo rozhodování“ [12]. Ve vztahu data – 

informace – znalosti pak všechno spolu souvisí. Data jsou holá fakta, informace jsou data 

zasazená do určitého kontextu a perspektivy a znalosti jsou informace s návodem na využití. 

Podnik tyto vazby chápe tak, že při školení předá školitel informace pracovníkovi, jenž s 

danými informacemi pracuje. Data školitel získá na různých konferencích a znalosti postupně 

předává zaměstnancům. 

 

Otázka: Jakým způsobem se ve VOP CZ, s.p. sděluje směr a strategické zaměření, které by 

mělo zajistit, že pracovníci budou schopni prokázat svůj přínos k trvalému úspěchu podniku?   

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Strategické cíle podniku, medializace, formou podnikového 

zpravodaje, informovanost na poradách. 

Bodové hodnocení: 2 
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Získané poznatky: Ve VOP jsou pracovníci informováni o určitém směru či strategickém 

řízení formou porad nebo také podnikového zpravodaje. Další formou informovanosti 

pracovníků o určitém směru či strategickém řízení jsou ranní pětiminutovky, kde v rychlosti 

dochází ke sdělení nejdůležitějších bodů týkajících se určitého strategického cíle.  

Matice RADAR pro předpoklady: 

Rozsah odpovědi: 50 - 75% 

Hodnocení: 50% (57%) 

Matice RADAR pro výsledky: 

Rozsah odpovědi: 0 - 25% 

Hodnocení: 25% (25%) 

Efektivnost komunikace v tomto podniku je nastavena z padesáti procent. Podnik si je 

moc dobře vědom, že má ve vztahu k tomuto subkritériu určité rezervy. Pro výsledkovou část 

této matice jsem použil data, která mi byla poskytnuta z dotazníku pro hodnocení 

spokojenosti zákazníka s opravami. Výsledkovou část této matice jsem zpracoval pomocí 

aspektu ,,úroveň komunikace”, jenž lze chápat, jako nějakou vazbu k tomuto subkritériu. 

Pomocí této vazby jsem v programu Microsoft Excel porovnával trendy za tříleté období u 

jednotlivých odborů a za pomoci matice RADAR jsem dospěl k vyhodnocení, že tento podnik 

dosáhl dvaceti pěti procent, což odpovídá dvaceti pěti bodům. Do budoucna je zapotřebí 

určitě zlepšit komunikaci uvnitř podniku, a to ve všech směrech. Příčinou, proč podnik 

dosahuje ve výsledkové části dvacet pět bodů, může být i to, že mi byl poskytnut 

nedostačující soubor dat pro objektivní posouzení. Proto podniku do budoucna navrhuji, aby 

měl při posouzení výsledkové části dostatek dat např. z dotazníkových šetření za více než 

tříleté období. Jedině tak lze objektivně vyhodnotit, jakého bodového rozpětí podnik opravdu 

dosahuje.  

Subkritérium e: Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno 
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Otázka: Odměňuje VOP CZ, s.p. své zaměstnance za dobře odvedenou práci? Jaké 

zaměstnanecké benefity jsou ve VOP CZ, s.p. aplikovány? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Ano, systém odměňování – zpracováno v podnikové normě – 

prémiová složka, mimořádné odměny, benefity pro zaměstnance – dovolená navíc, příspěvek 

na penzijní připojištění, systém vzdělávání, závodní stravování, příspěvek na kulturu, sport a 

rekreaci, rekreační zařízení, příplatky nad rámec zákoníku práce, atd. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Systém odměňování je zpracován v PN – M1 - 002 . VOP odměňuje 

své zaměstnance za dobře odvedenou práci. Vytváří tak pro zaměstnance motivující pracovní 

prostředí, a tím přispívá k dobrému jménu a chodu celého podniku. Zaměstnanec tak odvádí 

na pracovišti maximální výkon, a to se značně projevuje na kvalitě výstupů z procesu. 

Benefity pro zaměstnance jsou ve VOP nastaveny na vysoké úrovni. 

 

Otázka: Jakým způsobem VOP CZ, s.p. zajišťuje zdravou rovnováhu osobního a 

pracovního života každého zaměstnance v podniku? 

Vyjádření VOP CZ, s.p.: Pravidelná pracovní doba, mimopracovní aktivity – sportovní, 

kulturní – lístky do divadla, permanentky na bazén, příspěvky na sportovní aktivity, dovolená. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Dle mého názoru mají ve VOP nastavenou správnou zdravou 

rovnováhu každého zaměstnance. Zaměstnanci mají možnosti, jak se od práce odreagovat, 

například sportovními či kulturními aktivitami. Poskytují tak zaměstnanci různé 

mimopracovní možnosti a zajišťují tím zdravou rovnováhu osobního a pracovního života 

každého zaměstnance ve VOP. 

 

Otázka: Propaguje VOP CZ, s.p. kulturu vzájemné podpory, uznávání a péče mezi 

jednotlivci a týmy? 
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Vyjádření VOP CZ, s.p.: Definováno v etickém kodexu. 

Bodové hodnocení: 1 

Získané poznatky: Etický kodex mi byl předložen. Je součástí podnikové normy. Je zde 

definován jako kodex, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v podniku. Prochází 

pravidelnou roční revizí. Je v něm uvedeno hlavní zaměření podniku, motto podniku, vztahy 

se zákazníky, vztahy se zakladatelem, vztahy k zaměstnancům, vztahy s dodavateli, životní 

prostředí, rozvoj vědy a techniky a jiné oblasti související s tímto podnikem.                                                      

Matice RADAR pro předpoklady: 

Rozsah odpovědi: 0 – 75% 

Hodnocení: 75%      

Matice RADAR pro výsledky:     

   Nebyly mi poskytnuty žádná data, tudíž vyhodnocení matice RADAR pro výsledky 

nelze uskutečnit. Podnik tak ve výsledkové části ve vztahu k subkritériu: ,, Pracovníci jsou 

odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno” hodnotím nula procenty, tzn. dosahuje nula 

bodů. 

     Tento podnik má nastavenou politiku odměňování, uznávání svých pracovníků 

ze sedmdesáti procent, ovšem je třeba se podívat na výsledkovou část, kde podnik dosahuje 

nula procent. Při pohledu na vyjádření podniku na otázky vztahující se k tomuto subkritériu 

lze na první pohled říct, že je to silná stránka podniku, ovšem výsledky hovoří o úplném 

opaku. Příčinou, proč tomu tak je, může být nedostatek potřebných dat k vyhodnocení této 

časti.           

 

5.4.1 Přehled dosažených výsledků 
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Pro přehlednost dosažených výsledků byl vypracován obr. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 Přehled výsledků 

Z výsledků uvedených na obr. 5.4 lze konstatovat, že v předpokladové části EFQM 

Modelu Excelence tento podnik dosáhl šedesát pět bodů ze sta možných. Matice pro 

předpoklady obsahuje návod na to, co očekáváme, že podnik prokáže. Kdežto ve výsledkové 

části podnik dosahuje pouze deset bodů. Pro VOP CZ, s.p. je potřeba se zamyslet nad vším, 

co výsledkovou část obsahuje a do budoucna je třeba tohle všechno zlepšit, protože jinak 

nelze dosáhnout trvalé excelence.    

MATICE RADAR 

Kritérium: Pracovníci 

Předpoklady Výsledky 

Ø (%) 

Hodnota 

RADAR 

(%) 

Celkový 

počet bodů 
Ø (%) 

Hodnota 

RADAR 

(%) 

Celkový 

počet 

bodů 

Subkritérium a: Plány pracovníků 

podporují strategii podniku 
86 75 75 25 25 25 

Subkritérium b: Rozvíjení znalostí a 

způsobilosti pracovníků 
89 75 75 0 0 0 

Subkritérium c: Pracovníci jsou 

ztotožňováni, zapojováni a zmocňováni 
68 50 50 0 0 0 

 Subkritérium d: Pracovníci komunikují 

efektivně v celém podniku 
57 50 50 25 25 25 

Subkritérium e: Pracovníci jsou 

odměňováni, uznáváni a je o ně 

pečováno 

75 75 75 0 0 0 

Celkové hodnocení 75 65 65 10 10 10 
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5.4.2 Ekonomické výsledky VOP CZ, s.p. 

Při vyhodnocení ekonomických výsledků, jejíž výsledkovou část v matici RADAR lze 

vidět na obr. 5.5, jsem postupoval následujícím způsobem:  

• výběr výročních zpráv podniku z roku 2010, 2011, 2012 – čerpal jsem 

z http://www.vop.cz/cz/produkt/38-001-vyrocni-zpravy.aspx,  

• v rozvaze podniku jsem se zaměřil na oblasti týkající se ekonomické výkonnosti 

podniku, 

• došlo graficky k porovnání finančních hodnot za tříleté období, 

• v závěru jsem pomocí matice RADAR pro výsledky vyhodnotil, čeho podnik 

dosahuje z pohledu ekonomických výsledků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Matice RADAR – Ekonomické výsledky 
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zcela 

prokázat 

Uznána jako 

globální vzor 

Rozsah a 

relevantnost 

Je identifikován ucelený soubor výsledků 

zahrnující též klíčové výsledky, který 

prokazuje výkonnost organizace z hlediska 

strategie, cílů a potřeb a očekávání relevantních 

zainteresovaných stran. 

     
 

Integrita 
Výsledky jsou časově vhodné, spolehlivé a 

přesné. 
      

Členění 
Výsledky jsou vhodným způsobem členěny, 

aby poskytly smysluplný vzhled do organizace. 
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prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Trendy 
Pozitivní trendy nebo trvale dobrá výkonnost 

za více než tříleté období. 
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Celkové bodové 
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 50 b. 
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Grafy, které byly zkonstruovány za pomoci Microsoft Excel, lze vidět v příloze č. 18. 

Rozsah odpovědi: 50 – 75% 

Hodnocení: 50% (56,25%)  

Dle výroku auditora účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního 

podniku a nákladů, výnosů a výsledků jeho hospodaření za rok končící 2010, 2011, 2012. 

Cílovou hodnotu tento podnik nemá stanovenou, tudíž s ní v matici nepracuji. Podnik ve 

vztahu k ekonomickým výsledkům získal padesát bodů ze sto padesáti možných. Na obr. 5.6 

je vidět dosažený počet bodů VOP CZ, s.p. ve vztahu ke kritériu pracovníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6 EFQM Model Excelence - procentuální vyjádření [20] 

Z obr. 5.6 lze graficky vidět, kolik bodů VOP CZ, s.p. dosáhlo v EFQM Modelu 

Excelence. Kritérium pracovníci tvoří deset procent, tedy sto bodů. Na cestě k excelenci tento 

podnik dosáhl šedesát pět bodů. Ve výsledkové části modelu tvoří kritérium pracovníci 

rovněž deset procent. Po vyhodnocení získalo deset bodů ze sta možných. A konečně 

ekonomické výsledky tvoří v modelu patnáct procent, což představuje sto padesát bodů. Tento 

podnik dosáhl ve vztahu k ekonomickým výsledkům bodů padesát. EFQM Model Excelence 

s procentuálním vyjádřením každého kritéria je uveden v příloze 13. 
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5.5 Porovnání dosažených výsledků dle modelu CAF a matice RADAR 

Z dosažených výsledků dle modelu CAF a matice RADAR lze usoudit, že matice 

RADAR nám daleko přesněji poskytne obrázek o tom, co podnik provádí, jakým způsobem to 

provádí, a čeho podnik dosahuje. Podle dosažených výsledků dle modelu CAF bylo zjištěno, 

že podnik má vše, co se týká oblasti pracovníků zavedeno a řízeno zhruba z osmdesáti šesti 

procent. Ovšem pokud se podíváme na vyhodnocení dle matice RADAR, můžeme vidět, že 

VOP CZ, s.p. má po personální stránce problematiku pracovníků nastavenou ze šedesáti pěti 

procent, ovšem dosahuje pouhých deset procent. Je ale potřeba znovu zdůraznit, že mi nebylo 

poskytnuto dostatečné množství dat, tudíž to byla jedna z hlavních příčin takového hodnocení.  

5.6 Identifikace silných a slabých stránek VOP CZ, s.p. 

Z dosažených výsledků a získaných  poznatků z procesu sebehodnocení jsem identifikoval 

silné stránky a příležitosti ke zlepšení podniku VOP CZ, s.p., které jsou uvedeny na obr. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

Výčet silných a slabých stránek VOP CZ, s.p. 

Silné stránky VOP CZ, s.p. 

 Přehledně zpracované podnikové normy 

 Přehledně zpracované databáze v informačním systému – u každého pracovníka je 

veden adaptační plán, účast na školení, plán kariéry, popisy funkčních míst 

 Velké množství firemních benefitů 

 Kariérní růst 

 Systém pravidelného školení zaměstnanců 

Slabé stránky VOP CZ, s.p. 

 Není zaveden oficiální dotazník měření spokojenosti zaměstnanců  

 V podniku není stanovena pevná cílová hodnota, vůči které by se daly pozorovat 

trendy za jednotlivá období z výsledků dotazníku měření spokojenosti 

zaměstnanců 

 Dotazník spokojenosti zákazníka s opravami (dotazník k hodnocení spokojenosti 

interního zákazníka) je hodnocen pouze z řady vedení podniku nikoli všemi 

zaměstnanci VOP CZ, s.p. 

 Podnik nikdy neprováděl benchmarking 

 Špatná komunikace uvnitř podniku 

 Špatná spolupráce mezi vrcholovým vedením a dílnami 

 Neuspořádané pracovní nářadí na pracovištích, nečistota  
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Obr. 5.7 Silné a slabé stránky VOP CZ, s.p. 

5.7 Návrhy na zlepšení 

Z identifikovaných slabých stránek podniku navrhuji zavést ve VOP CZ, s.p. metodiku 

měření spokojenosti zaměstnanců se stanovenou cílovou hodnotou, vůči níž by byly 

porovnávány dosažené výsledky. K tomu navrhuji v programu Microsoft Excel vytvořit 

seznam aspektů, které nejsou zakomponovány v dotazníku hodnocení spokojenosti zákazníka 

s opravami, vztahující se ke kritériu pracovníci-výsledky a tyto vybrané aspekty 

zakomponovat do dotazníku měření spokojenosti zaměstnanců, nebo do dotazníku hodnocení 

spokojenosti zákazníka s opravami, pomocí nichž by se graficky daly sledovat trendy 

jednotlivých odborů za určitá období. K tomu aby se trendy daly sledovat, musí být nastavena 

cílová hodnota, kterou rovněž doporučuji jako návrh na zlepšení ve vztahu vyhodnocování 

výsledků z dotazníkových šetření. Další možné doporučení pro zlepšení bych volil aplikovat 

trainee program, jelikož pro vedení podniku i budoucí potenciální zaměstnance VOP CZ, s.p. 

by to byla obrovská výhoda z toho pohledu, že by se seznámili se všemi procesy 

probíhajícími v tomto podniku a prošli všechny odbory, z čehož by se dalo vyvodit na jakou 

pozici se budoucí zaměstnanec hodí. Aplikace trainee programu je vhodná i pro výchovu 

talentů. A jako návrh k odstranění slabých stránek VOP CZ, s.p. bych volil sestavit 

harmonogram činností 

5.7.1 Harmonogram činností VOP CZ, s.p. 

Je třeba zdůraznit, aby podnik slabé stránky chápal jako příležitosti ke zlepšování. Tudíž 

došlo k vytvoření harmonogramu a sestavení několika činností, jenž by mohly pomoci 

odstranit identifikované slabé stránky VOP CZ, s.p. V harmonogramu, který je znázorněn na 

obr. 5.8 je k dané oblasti přiřazena činnost a za ní následuje odpovědnost a termín. Pole 

odpovědnost a termín vyplní VOP CZ, s.p. sám.   
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Oblast Činnost Odpovědnost Termín 

Spokojenost zaměstnanců Vytvořit dotazník měření spokojenosti zaměstnanců   

Pravidelnost měření 

spokojenosti zaměstnanců 
Pravidelně měřit spokojenost zaměstnanců   

Vyhodnocení výsledků 

z měření spokojenosti 

zaměstnanců 

Nastavit cílovou hodnotu k vyhodnocování výsledků 

z měření spokojenosti zaměstnanců 
  

Vyhodnocení výsledků 

z měření spokojenosti 

zaměstnanců 

Zjišťování trendů z měření spokojenosti zaměstnanců   

Spokojenost interního 

zákazníka 

Hodnotit dotazník spokojenosti interního zákazníka všemi 

zaměstnanci VOP CZ, s.p. 
  

Pravidelnost měření 

spokojenosti interního 

zákazníka 

Pravidelně měřit spokojenost interního zákazníka   

Vztahy uvnitř podniku Zlepšit vztahy mezi vedením a středním článkem řízení   

Komunikace Podporovat otevřenou komunikaci, otevřenost stížnostem   

Komunikace 
Pravidelně uskutečňovat ranní pětiminutovky k sdělování 

nejdůležitějších cílů a úkolů 
  

Komunikace 

Vytvořit denní záznamy ke každému pracovišti (např. co 

má být splněno, množství dodaných ks, termín odevzdání 

zakázky, počet odpracovaných ks) 

  

Porovnání s konkurencí 
Provést benchmarking k porovnání stavu podniku s 

konkurencí 
  

Zlepšování kvality Aplikovat metodu KAIZEN, nebo 5S ve VOP CZ, s.p.   
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Obr. 5.8 Harmonogram činností VOP CZ, s.p. 

5.7.2 Metodika měření spokojenosti zaměstnanců 

Pro úspěšné měření a monitorování spokojenosti svých zaměstnanců by VOP CZ, s.p. 

mělo postupně realizovat následující kroky: 

 Definovat, kdo je pro podnik zaměstnanec, a co představuje pro podnik ,,spokojenost 

zaměstnanců”  

 Identifikovat znaky spokojenosti zaměstnanců/vedoucích zaměstnanců 

 Navrhnout dotazníky k monitoringu a měření spokojenosti zaměstnanců 

 Stanovit rozsah měření (tzv. vzorkování zaměstnanců) 

 Vybrat vhodnou metodu sběru dat  

 Vytvořit vhodné postupy pro vyhodnocování dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti 

 Využívat výsledky měření a monitorování spokojenosti zaměstnanců jako vstupů pro 

podnikové procesy zlepšování [21] 

 

1. KROK: Definování, kdo je pro podnik zaměstnanec, a co představuje pro podnik 

,,spokojenost zaměstnanců” 

Zpočátku je nutné, aby si podnik vyjasnil, u kterých skupin zaměstnanců bude měření 

jejich spokojenosti realizovat. Doporučuji, aby se měření týkalo všech skupin zaměstnanců, 

protože jen tak lze přesně zjistit míru spokojenosti zaměstnanců uvnitř podniku. Na první 

pohled se tato etapa zdá banální, ovšem je to jedna z klíčových činností uvnitř jakéhokoliv 

podniku, bez ohledu na to v jaké průmyslové sféře se orientuje. 

2. KROK: Identifikace znaků spokojenosti zaměstnanců/vedoucích zaměstnanců 

Výčet základních znaků spokojenosti, které bude mít podnik v dotazníku zakomponované, 

je možno vidět níže. V dotazníku jsou zakomponovány následující znaky:  
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 Pracovní vztahy – spokojenost v práci, zajímavost práce 

 Pracovní uspokojení – vybavení v práci 

 Možnost vzdělávání 

 Informovanost v podniku 

 Zaručení trvalého zaměstnání 

 Zaměstnanecké výhody 

 Komunikace 

 Odměňování 

 Motivace 

 Samostatnost  

 

3. KROK: Dotazník k monitoringu a měření spokojenosti zaměstnanců 

Dotazník měření spokojenosti zaměstnanců je zobrazen v příloze č. 16. V dotazníku jsou 

otázky sestavené jednoznačně a srozumitelně. Celkový počet otázek je dvanáct. Jako formát 

dotazníku volím verbální. Rozsah dotazníku je jedna A4. Zásadní je frekvence dotazování. 

VOP CZ, s.p., si frekvenci dotazování stanoví sám, z mého pohledu navrhuji aby spokojenost 

zaměstnanců byla měřena minimálně dvakrát do jednoho roku. Dotazník bude anonymní a 

jako metodu sběru dat doporučuji interview se zaměstnanci, jelikož se jedná o nejspolehlivější 

metodu sběru dat. 

4. KROK: Vytvořit vhodné postupy pro vyhodnocování dat včetně postupů 

kvantifikace míry spokojenosti 

Na základě výsledků dotazníků je možná aplikace zjednodušeného vztahu pro určení míry 

spokojenosti zaměstnanců [21]: 

    
    

 

  
                                                                    (5.1) 

Kde: 

  
  – reálná hodnota indexu spokojenosti zaměstnance se znakem i v daném období 

sledování 
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  – optimální hodnota indexu spokojenosti zaměstnance 

Pozitivním trendem je, když se nám reálné hodnoty indexu spokojenosti zaměstnanců 

trvale přibližují optimu. U ukazatele spokojenosti     
  je poté vhodné minimalizovat tento 

ukazatel k hodnotě jedna a to pro každý znak i [21]. 

K vyhodnocení výsledků z dotazníku měření spokojenosti zaměstnanců bude podniku 

sloužit program Microsoft Excel, v němž budou graficky pozorovat trendy za jednotlivá 

období. Na obr. 5.9 je naznačen způsob vyhodnocení.  

 

Obr. 5.9 Vyhodnocení měření spokojenosti zaměstnanců ve VOP CZ, s.p. 

V programu Microsoft Excel bude mít podnik uvedeny oblasti, které jsou definovány 

v dotazníku měření spokojenosti zaměstnanců a k nim bude sbírat data z dotazníkových 

šetření všech odborů působících v podniku. K definovaným oblastem budou přiřazovat 

průměrné hodnoty z daných oblastí za dané období z dotazníkových šetření, jenž budou 

automaticky vykresleny v grafu, kdykoliv zadají jakoukoliv hodnotu. Cílovou hodnotu si 

tento podnik stanoví sám a bude rovněž automaticky vykreslena v grafu. K tomu, aby 

nemuseli pořád graficky vyhodnocovat trendy za jednotlivá období, bude sloužit funkce 

KDYŽ, pomocí níž se v buňce zobrazí text cíl splněn, při vyšší hodnotě než bude cílová. 

V opačném případě bude následovat text cíl nesplněn. Budou tak na první pohled přesvědčeni 
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Cílová hodnota 



69 

 

o dosažení, či nedosažení cíle. K vyhodnocení měření spokojenosti zaměstnanců jim bude 

sloužit i ukazatel spokojenosti, jenž je uveden ve vzorci 5.1. 

5. KROK: Využití výsledků – vstup pro proces zlepšování 

Je důležité si uvědomit, že zaměstnanci jsou hnací silou podniku, a proto je potřeba brát je 

jako partnery, protože pouze při dobré spolupráci se zaměstnanci lze zvýšit výkonnost 

podniku. Hodnocení může mít jakoukoliv formu, ale samotným posláním hodnocení je plnit 

řadu důležitých funkcí. Ty lze nalézt v ČSN EN ISO 9000: 2009 [21]. 

1) Zdroj informací pro zaměstnance i vedení 

2) Prostor pro výměnu informací mezi nadřízeným a podřízeným 

3) Usnadňuje kontakt a zlepšuje interní komunikaci 

4) Podle potřeb vzdělávání vytváří základnu pro plánování osobního rozvoje 

5) Nástroj řízení lidských zdrojů 

6) Jedná se o motivační nástroj k dosažení trvalého zlepšování [21] 

Je nutné provádět zpětnou vazbu a informovat zaměstnance o zjištěních. Cílem zpětné 

vazby je poskytnout zaměstnancům příležitosti ke zlepšování a o dosaženém zlepšení, ale také 

o tom, že něco bylo špatně. Zpětná vazba by měla být založená na faktech [22]. 
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Závěr 

V této diplomové práci byla prakticky provedena metoda sebehodnocení vůči vybraným 

kritériím EFQM Modelu Excelence 2013. V teoretické části jsem detailně popsal 

aktualizovanou verzi EFQM Modelu Excelence z roku 2010 a logiku RADAR, jenž jsem 

s tímto výkonným manažerským nástrojem pracoval v praktické části této diplomové práce.  

Poté jsem se zaměřil na metodu sebehodnocení. 

Cílem této diplomové práce bylo identifikovat slabé stránky strojírenského podniku 

prostřednictvím sebehodnocení vůči zvolenému kritériu pracovníci z EFQM Modelu 

Excelence. Sebehodnocení bylo provedeno ve vojenském opravárenském závodě sídlícím 

v Šenově u Nového Jičína. Tento podnik doposud neměl zkušenosti s EFQM Modelem 

Excelence a metodu sebehodnocení nikdy v minulosti neprováděl. Sebehodnocení proběhlo 

dotazníkovou metodou, kde došlo k vytvoření třiceti sedmi otázek vztahujících se 

k subkritériím kritéria pracovníci. Podnik odpověděl na každou z nich a přidělil bodové 

hodnocení, aby pak sebehodnocení vyhodnotil podle modelu CAF. Pro porovnání jsem 

sebehodnocení VOP CZ, s.p. vyhodnotil pomocí matice RADAR, která mi přesněji odhalila 

silné a slabé stránky tohoto podniku. Z procesu sebehodnocení jsem získal různé poznatky, 

které byly zakomponovány do seznamu otázek a odpovědí VOP CZ, s.p. a i ty mi pomohly 

odhalit různé příležitosti ke zlepšování v tomto podniku. Pro vyhodnocení výsledkové části 

matice RADAR mi nebyla poskytnuta dostatečná data, tudíž tři z pěti subkritérií nebyla 

vyhodnocena. Vyhodnocení dle matice RADAR probíhalo za pomoci Microsoft Excel, kde 

jsem pracoval s výsledky jednotlivých odborů za tříleté období, získaných z dotazníku 

hodnocení spokojenosti interního zákazníka a pozoroval jsem trendy jednotlivých odborů ve 

vztahu k oblastem definovaným v dotazníku spokojenosti interního zákazníka. 

Z definovaných šesti oblastí v daném dotazníku odpovídaly hned čtyři kritériu zákazníci a 

pouze dvě zvolenému kritériu pracovníci. Ke zvolenému kritériu mi tedy nebyla poskytnuta 

potřebná data, a tak vyhodnocení výsledkové části podniku, tedy vyhodnocení čeho podnik 

opravdu dosahuje je k zamyšlení. Klíčové ekonomické výsledky, jakožto další zvolené 

kritérium byly vyhodnoceny pomocí výročních zpráv podniku z roku 2010, 2011, 2012, kde 

jsem se zaměřil na rozvahové účty ovlivňující celkovou ekonomickou stránku podniku a 

postup vyhodnocení byl naprosto totožný jako u kritéria pracovníci - výsledky.  
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Sebehodnocením VOP CZ, s.p. bylo zjištěno, že přístup ze strany podniku k této metodě 

nebyl už od samého počátku příznivý, proto podniku doporučuji zlepšit přístup k řešeným 

úkolům  ve všech směrech, protože jen tak lze v budoucnu dosáhnout úspěchu a úspěšné 

aplikace této metody. Tento podnik nikdy neprováděl benchmarking, proto podniku do 

budoucna navrhuji porovnat se s konkurencí a zjistit tak v čem je třeba se zlepšit a naopak 

v čem je lepší než ostatní.  

Bylo zjištěno, že v podniku mají rezervy v oblasti komunikace. Jako doporučení lze 

zmínit, aby v podniku byli otevřeni i stížnostem a nepracovali pod tlakem. Snažit se odstranit 

stres z pracoviště může být další z řady doporučení. Dále bylo zjištěno, že podnik mylně 

chápe měření spokojenosti zaměstnanců jako hodnocení spokojenosti interního zákazníka. 

Proto navrhuji zavést oficiální dotazník měření spokojenosti zaměstnanců, jehož metodika je 

uvedena v návrhu na zlepšení a část vyhodnocování v Microsoft Excel.  

Závěrem lze shrnout, že prvním krokem této diplomové práce bylo sestavení třiceti sedmi 

otázek vztahujících se k subkritériím kritéria pracovníci. Druhým krokem bylo získání 

různých užitečných informací z procesu sebehodnocení ve VOP CZ, s.p. Ve formě externího 

hodnotitele jsem zpracoval různé poznatky a ty mi později pomohly k vyhodnocení matice 

RADAR. Třetím krokem bylo zjištění silných a slabých stránek tohoto podniku, z nichž pak 

byla navržena různá opatření ke zlepšení, mezi nimiž je harmonogram činností k zamezení 

slabých stránek tohoto podniku a metodika měření spokojenosti zaměstnanců. 

Z této diplomové práce bylo zjištěno mnoho užitečných poznatků z procesu 

sebehodnocení ve VOP CZ, s.p., ale také to, že vyhodnocení sebehodnocení dle modelu CAF 

nám nedokáže tak přesně odhalit na jaké úrovni se daný podnik nachází, kdežto 

vyhodnocením dle matice RADAR podnik daleko přesněji a objektivněji zjistí, jak a jakým 

způsobem pracuje a čeho opravdu dosahuje.  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 Plány pracovníků podporují strategii podniku 

Otázka Odpověď Hodnocení 

Má organizace VOP CZ, s.p. jednoznačně 

definovány úrovně výkonnosti 
pracovníků  požadované pro dosahování 

strategických cílů? 

Strategie podniku existuje, součástí 

strategie je strategie lidských zdrojů. Je 

definovaná organizační struktura 

podniku a popisy funkčních míst. 

1 

V podniku jsou zpracovány jednotlivé popisy funkčních míst, u kterých je zobrazena jednoznačná 

identifikace úrovní výkonnosti všech pracovníků. 

Jakým způsobem jsou ve VOP CZ, s.p. 

vedeny a sdruženy plány pracovníků se 
svojí strategií, podnikovou strukturou, 

novými technologiemi a klíčovými 

procesy? 

Vše je vedeno v IS. 1 

Do informačního systému jsem měl možnost nahlédnout. Je v něm uvedena veškerá podniková 

struktura, klíčové procesy, technologie atd. Vše je vedeno ve formě databází, kde lze u každého 
zaměstnance vidět plán pracovní náplně, odvedené práce, absolvování školení aj. Z mého pohledu lze 

říct, že VOP má dobře propracovaný informační systém, kde lze vidět veškeré potřebné informace u 

každého pracovníka. 

Přizpůsobuje VOP CZ, s.p. rychle svou 

organizační strukturu s cílem podpořit 

dosažení strategických cílů? 

V souladu se strategií je prováděna 

změna organizační struktury a mění se 

i popisy PPM. 

1 

Organizační struktura podniku VOP CZ, s.p. mi byla předložena. V souladu se strategií tento podnik 

organizační změny provádí. 
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Podílejí se zaměstnanci VOP CZ, s.p. 

a jejich představitelé na rozvoji 

personální strategie, politik a plánů? Jsou 

využíváni při zavádění kreativních a 
inovativních přístupů? 

Veškeré podklady jsou zpracovány 

zaměstnanci. 
1 

Zaměstnanci VOP jsou plně využíváni při všech inovativních či kreativních přístupech. Byly mi 
předloženy materiály, ve kterých zaměstnanci vytvářejí podklady pro sestavování plánů výroby.  

Jak často jsou zaměstnanci VOP CZ, 
s.p. využíváni při zavádění nových 

strategií či přístupů? 
Kontinuálně 1 

Nedá se zde určit přesně jak často, ale pokud jde o 

zavedení nového přístupu, tak má zaměstnanec vždy určitou roli při určení nového přístupu. 

Jakým způsobem je ve VOP CZ, s.p. 

řízen nábor nových pracovníků? 

Výběrovým řízením na základě 

potřeb zaměstnanců (inzerce, před 

výběr na personálním oddělení, výběr 

na odborném útvaru, výběrové řízení, 

hodnocení z výběrového řízení, 

informace všem uchazečům o 

výsledku). 

1 

Vše je řízeno ve 3 fázích. Budoucí potenciální pracovník VOP CZ, s.p. musí splnit požadavky 

týkající se anglického jazyka, určitého stupně vzdělání, praxe v oboru, kreativního myšlení, analytického 

myšlení, musí prokázat určité znalosti a dovednosti týkající se pozice, na kterou se hlásí. V poslední 3. 

fázi je budoucí pracovník seznámen s provozem, organizačním řádem a vším co souvisí s nástupem na 
danou pozici. 

Jak VOP CZ, s.p. definuje řídicí a 

vůdcovské dovednosti (jsou požadovány 
u vedoucích prac.) a jak plánuje a 

přiřazuje úkoly ostatním pracovníkům? 

Organizačním řádem, Organizační 

struktura, a popisem PPN. Úkoly jsou 

delegovány dle úrovně řízení a/nebo 

formou projektového řízení. 

1 

Úkoly pracovníkům jsou přiřazovány dle odborné specifikace pracovníka a zkušeností s daným 

úkolem. V rámci projektového řízení jsou pak úkoly přiřazeny jednotlivým pracovníkům, za jejichž 
stupeň splnění a kvalitu výstupu odpovídá odbor řízení jakosti. 
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Jsou ve VOP CZ, s.p. využívány 

zaměstnanecké průzkumy? Provádí se ve 

VOP  CZ, s.p. měření spokojenosti 

zaměstnanců? 

Periodickým hodnocením 

zaměstnanců, mimořádnými způsoby u 

zaměstnanců a hodnocením interního 

zákazníka. 

1 

Ve VOP CZ, s.p. se měří spokojenost svých zaměstnanců formou hodnotících pohovorů, které jsou 

uskutečňovány s vedoucími zaměstnanci. Na pohovoru zaměstnanci hodnotí práci za uplynulé období, vytváří se 

plán do budoucna, ale taky mají prostor pro vyjádření. Oficiální dotazník měření spokojenosti zaměstnanců 

v podniku zaveden nemají. Dále jsou v tomto podniku nainstalovány tzv. poštovní schránky pro vedení podniku, 

kde zaměstnanci mohou vhazovat své náměty či připomínky. Dále pak měří spokojenost svých zaměstnanců 

pomocí dotazníku hodnocení spokojenosti zákazníka s opravami (dotazník hodnocení spokojenosti interního 

zákazníka). 

Jakým způsobem se VOP CZ, s.p. 

snaží zajišťovat dobré pracovní podmínky 
uvnitř podniku? 

Zlepšování BOZP, PO a EMS. Dále 

forma benefitů a investičních akcí. 
1 

VOP má snahu neustále zlepšovat kvalitu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ale také podmínky 

životního prostředí, dále vytváří pro zaměstnance různé formy benefitů a tím vytváří dobré pracovní 
prostředí a kulturu uvnitř podniku. Mezi zaměstnanecké výhody např. patří: dovolená navíc, příspěvek 

na penzijní připojištění, systém vzdělávání, závodní stravování, příspěvek na kulturu, sport a rekreaci. 

Co je pro podnik prioritní z pohledu 
subkritéria 3.1? 

Implementujeme proces neustálého 

zlepšování; Je to silná stránka podniku 
1 

Subkritérium 3.1 pro VOP CZ, s.p. z mého pohledu představuje silnou stránku podniku. Z bodového 
hodnocení je to prokazatelné, navíc je snahou tohoto podniku neustále zlepšovat kvalitu TQM,BOZP, 

EMS, profesní a osobní rozvoj pracovníků, vztahy mezi pracovníky a tím vytvářet spokojený a loajální 

tým zaměstnanců. 
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PŘÍLOHA 2 Rozvíjení znalostí a způsobilosti pracovníků 

Otázka Odpověď Hodnocení 

Přezkoumává VOP CZ, s.p. odbornou 

způsobilost svých zaměstnanců, v rámci 

znalostí, dovedností a postojům vůči 
tomuto podniku? 

Periodická školení zaměstnanců 

včetně přezkoušení, pravidelné 

testování jazykových znalostí – 

pololetní, periodické hodnocení 

zaměstnanců. 

1 

Ve VOP CZ, s.p. probíhá pravidelné časové školení zaměstnanců, které obsahuje určitá změnová 
řízení týkající se revize norem, zavedení nového softwaru, změny týkající se prostorového rozvržení 

pracovišť či materiálu. Na určitých pozicích jsou součástí školení i psychické testy a referenční zkoušky. 

Důležitou součástí je testování jazykových znalostí. 

Jak VOP CZ, s.p.  plánuje získávání, 

udržení a rozvoj talentů, potřebných 
k naplnění těchto potřeb? 

Hodnocení zaměstnanců, plán 

vzdělávání zaměstnanců, plán kariéry, 

adaptační plán při nástupu nového 

zaměstnance 

1 

V oblasti plánování a získávání talentů spolupracuje s VŠB-TUO na plnění bakalářských a 

diplomových prací. V oblasti udržení a rozvoje talentů pravidelně hodnotí výkonnost svých 

zaměstnanců, vytváří prostředí pro další vzdělávání- poskytuje zahraniční stáže, umožňuje kurzy 

angličtiny, sestavuje adaptační plán, který obsahuje seznámení s pracovním kolektivem, správný postoj 
k práci, přístup k materiálu, rozpis pracovního prostředí, harmonogram práce. 

Zajišťuje VOP CZ, s.p. maximálně 

nezbytné nástroje, zdroje a příležitosti 
k maximalizování přínosů svých 

pracovníků pro tento podnik? 

ANO, pracovní prostředí 

zaměstnance, pracovní podmínky, 

pracovní pomůcky, vzdělávání 

zaměstnanců, rekvalifikace. 

1 

Tento podnik umožňuje kurzy angličtiny, poskytuje příspěvek na penzijní připojištění, pracovní 

oděv, kulturní či sportovní aktivity, dává zaměstnancům možnost vycestovat do zahraničí. Celkově lze 
říct, že zaměstnanci mají dostatek zdrojů a příležitostí ze strany podniku na to, aby maximalizovali svůj 

přínos pro tento podnik. 



81 

 

Posuzuje VOP CZ, s.p. výkonnost 

pracovníků? 

ANO, dle ukazatelů, které jsou 

stanoveny na jednotlivé podnikové 

procesy – ukazatelé jsou stanoveny 

v podnikové normě. 

1 

Podniková norma mi byla předložena. Jedná se o PN – 3 – M1 – 002. Klíčovými ukazateli 

výkonnosti v této normě jsou: -počet negativních hodnocení v jednotlivých organizačních jednotkách, - 
zvýšení počtu návrhů na provedení nápravných opatření, - zvýšení počtu podnětů od zaměstnanců na 

provedení preventivních opatření. 

Je ve VOP CZ, s.p. zavedeno 

pravidelné školení pracovníků? (např. 
individuální výcvikové plány) 

ANO, vzdělávání je vedeno v IS. 1 

Ve VOP dochází k pravidelnému školení zaměstnanců, dochází k přezkoušení i testování jazykových 
znalostí. V informačním systému, do kterého jsem měl možnost nahlédnout, je vytvořena databáze 

pracovníků, u nichž je vždy uvedeno datum, kdy se zaměstnanec daného školení zúčastnil. Výstupy 

z každého školení jsou evidovány a zaměstnanci předloženy. 

Je snahou VOP CZ, s.p. v budoucnu 
rozvíjet a propagovat moderní výcvikové 

metody? (např. vzdělávání, multimediální 

přístup…) 

ANO. 1 

Z vize podniku je patrné, že do budoucna chtějí disponovat spokojenými a loajálními zaměstnanci a 
systémově podporovat jejich profesní a osobní rozvoj např. formou sebevzdělávání, zlepšování ANJ, 

zlepšování komunikace mezi vedením a dílnou, zlepšování kreativního myšlení, týmové práce, 

tvořivosti, schopnosti inovovat aj. 

Jaká je vize VOP CZ, s.p. vzhledem 
k pracovníkům? Co je cílem? 

Spokojený a kvalifikovaný 

zaměstnanec. Silná stránka podniku. 
1 
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Subkritérium 3.2 je dle mého názoru ve VOP CZ, s.p. silnou stránkou, neboť jejich cílem je neustále 

rozvíjet schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců a disponovat kvalitním, spokojeným, nekonfliktním 

a kvalifikovaným týmem pracovníků, který se bude snažit vytvářet stabilní, moderní a respektovaný 

podnik v rámci českého a mezinárodního trhu. 
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PŘÍLOHA 3 Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojování a zmocňováni 

Otázka Odpověď Hodnocení 

Je ve VOP CZ, s.p. využíván plný 
potenciál všech pracovníků, který vede 

k opravdovému partnerství? 

Využití různých komunikačních 

prostředků – mail, intranet, interní 

pošta, zpravodaj, nástěnky, zápisy 

z porad, podniková dokumentace, 

pravidelné a mimořádné porady. 

2 

Z bodového hodnocení je patrné, že v této oblasti má VOP určité rezervy. Využití potenciálu obecně 

závisí na tom, zda je člověk v podniku optimálně zařazen.  Řešením by mohla být aplikace trainee 

programu, kde by byl pracovník za určité období seznámen se všemi procesy probíhajícími v podniku a 

vyzkoušel by si různé pracovní pozice, z čehož by v závěru bylo možno usoudit, jaká pozice je pro 
pracovníka vhodná. 

Jak VOP CZ, s.p. chápe možnost a 

využití inovace v podniku? 

Zvýšení výkonnosti podniku a 

zlepšení pracovního prostředí pro 

zaměstnance – vyšší plat. 

1 

Inovace lze chápat jako praktickou aplikaci idejí do nových výrobků, procesů, systémů, 

společenských vztahů. VOP CZ, s.p. tuto praktickou aplikaci chápe jako zvýšení výkonnosti podniku a 
zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Tento podnik ve vztahu k inovacím využívá tzv. inovační 

proces: vymyslet – vyrobit – prodat - využívat produkt. 

Vytváří VOP CZ, s.p. kulturu 

kreativity a inovací? 

Zapojení zaměstnanců při zlepšování 

podnikové kultury a inovacích- např. 

implementace IS. 

1 

VOP CZ, s.p. se snaží maximálně vytvářet prostor pro své zaměstnance v tvorbě nových kreativních 

nápadů a inovací.  
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Zajišťuje VOP CZ, s.p. pracovníkům 

otevřené myšlení a možnost rychle 

reagovat na výzvy kterým čelí? 

Ano, zlepšovatelské hnutí – návrhy 

na zlepšení a následné vyhodnocení, 

odměna a implementace. 

2 

Ve VOP CZ, s.p. se snaží dávat prostor k vyslovení jakéhokoliv názoru či nápadu i na těch nejnižších 

pozicích, dávají tak prostor všem pracovníkům otevřeně myslet bez ohledu na jaké pozici se pracovník 

nachází. V případě správného návrhu na zlepšení je zaměstnanec odměněn a návrh je implementován do 
praxe. I když se snaží dávat prostor pracovníkům otevřeně myslet, jsou si vědomi, že v této oblasti mají 

určité rezervy. Navrhuji, aby byl z pracoviště odstraněn stres, nejistota a tlak ze strany vedení na nižší 

pracovní pozice. Vznikla by tak možnost více otevřeně myslet i u pracovníků nižších pozic. 

Jak VOP CZ, s.p. podporuje své 

pracovníky vzhledem k dobré pověsti 
podniku? 

Systém odměňování, systém benefitů 

pro zaměstnance, pracovní prostředí. 
1 

VOP vytváří kvalitní pracovní prostředí vzhledem ke spokojenosti zaměstnanců v podniku. 

Zaměstnanci jsou odměňováni za dobře odvedenou práci. Z hlediska benefitů pro zaměstnance lze 

například zmínit: dovolená navíc, příspěvek na penzijní připojištění, systém vzdělávání, závodní 
stravování, příspěvek na kulturu, sport a rekreaci, rekreační zařízení, příplatky nad rámec zákoníku práce. 

 

Probíhá ve VOP CZ, s.p. aktivní 

dotazování zaměstnanců na jejich nápady, 

názory a rozvíjení vhodných 

mechanismů? 

Ano, porady, hodnotící pohovor. 2 

Konají se porady mezi vrcholovým vedením a zaměstnanci nižších pozic. Dle hodnocení podniku lze 

uvážit, že tato oblast není v podniku na nejvyšší úrovni, ovšem pravidelné porady i hodnotící pohovory 

můžou být pro podnik v budoucnu k jejich prospěchu. Lze podniku navrhnout, aby se zlepšovali vztahy, 
komunikace mezi vrcholovým managementem a pracovníky nižších pozic a především u 

kvalifikovanějších pracovníků doporučuji nezakládat si na tom, že jsou něco více než pracovníci, kteří 

takové kvalifikace nedosáhli. 

Co chce VOP CZ, s.p. do budoucna 

zlepšit ve vztahu k subkritériu 3.3? 
Prostor pro zlepšení – komunikace. 2 



85 

 

Dle mého názoru subkritérium 3.3 představuje pro podnik určitý prostor pro zlepšování. Ten je 

ovšem vždy! Ve vztahu k tomuto subkritériu bych volil zlepšit komunikaci na pracovišti, komunikaci 

mezi vrcholovým vedením a zaměstnanci nižších pozic, ale také více zapojovat pracovníky nižších pozic 

do složitějších projektů. Mezi vrcholovým vedením a pracovníky nižších pozic by měla být nastavena 
vysoká kvalita spolupráce nikoli domněnka vrcholového vedení, že pracovník nižší pozice přece nemůže 

přinést nějakou kvalitní myšlenku a přispět tak ke zlepšení v jakékoliv oblasti. Potenciál všech 

zaměstnanců by měl být využit v co nejvyšší míře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

PŘÍLOHA 4 Pracovníci komunikují efektivně v celém podniku 

Otázka Odpověď Hodnocení 

Jak se ve VOP CZ, s.p. provádí 

kultura otevřené komunikace a dialogu? 

Využití různých komunikačních 

prostředků – mail, intranet, interní 

pošta, zpravodaj, nástěnky, zápisy z 

porad, podniková dokumentace, 

pravidelné a mimořádné porady. 

2 

Ve VOP využívají interní poštu, zápisy z porad, podnikovou dokumentaci, mail, zpravodaj aj. 

Rozlišujeme různé formy komunikace. Z hlediska firemního prostředí se jedná o interní a externí. 

Z bodového hodnocení podniku plyne, že komunikace ve VOP CZ, s.p. není na nejvyšší úrovni. Jako 

doporučení pro úspěšnou komunikaci můžu uvést např.: odstranění stresu a nejistoty z pracoviště, 
podpora otevřené komunikace, být otevřen i stížnostem, dbát ve vztahu podřízený – nadřízený na jejich 

informovanost a především respektovat názor partnera. 

Jak VOP CZ, s.p. chápe komunikační 
potřeby svých pracovníků? 

Aktivní dotazování zaměstnanců na 

jejich nápady, názory a rozvíjení 

vhodných mechanismů. 

1 

Jedna z cest, která může vést ke zlepšení komunikace uvnitř organizace, je právě aktivní dotazování 

zaměstnanců na jejich nápady, názory. VOP si je moc dobře vědomo komunikační potřeby svých 

pracovníků. 

Jakým způsobem se ve VOP CZ, s.p. 
sděluje směr a strategické zaměření, které 

by mělo zajistit, že pracovníci budou 

schopni prokázat svůj přínos k trvalému 
úspěchu podniku? 

Strategické cíle podniku, 

medializace, formou podnikového 

zpravodaje, informovanost na 

poradách. 

2 

Ve VOP jsou pracovníci informováni o určitém směru či strategickém řízení formou porad nebo také 
podnikového zpravodaje. Z bodového hodnocení je patrné, že podnik má v tomhle směru slabé místo a 

proto navrhuji, aby se v podniku zvýšila informovanost o všech důležitých skutečnostech. Napomoci by 

k tomu mohly ranní pětiminutovky, kde by v rychlosti docházelo ke sdělení nejdůležitějších bodů, 

týkajících se určitého strategického cíle. 
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Umožňuje a podporuje VOP CZ, s.p. 
sdílení informací, dat a znalostí? Jak VOP 

CZ, s.p. chápe rozdíl mezi těmito 

termíny? 

Informace – školení, data získá na 

školení, znalosti předá zaměstnancům. 

Chápeme rozdíl 

1 

Znalostní problematika je uvedena v normě ISO 9004:2009 v kapitole 6 Management zdrojů a 
podkapitola 6.7 Znalosti, informace a technologie. Definice znalosti zní : „Znalost je informace, která je 

organizována, sdílena a analyzována, aby se stala srozumitelnou a použitelnou k řešení problémů nebo 

rozhodování“. [12] Ve vztahu data – informace – znalosti pak všechno spolu souvisí. Data jsou holá 

fakta, informace jsou data zasazená do určitého kontextu a perspektivy a znalosti jsou informace 
s návodem na využití. Podnik tyto vazby chápe tak, že při školení předá školitel informace pracovníkovi, 

jenž s danými informacemi pracuje. Data a znalosti školitel získá na různých konferencích. Znalosti pak 

postupně předává zaměstnancům. 

 

Vytváří VOP CZ, s.p kulturu 
neustálého zlepšování efektivity 

spolupráce a týmové práce v celém 

hodnotovém řetězci? 

Ano, projekty, řešení zadaných 

úkolů. 
1 

VOP CZ, s.p se snaží neustále rozvíjet kulturu efektivity spolupráce a týmové práce. Využívají 
k tomu řešení zadaných úkolů, kde se konzultují různé postupy a návrhy na řešení. Projekty jsou dle 

VOP CZ, s.p další formou rozvíjení efektivity spolupráce a týmové práce. Celkově v podniku mají tuto 

kulturu neustálého zlepšování nastavenou na vysoké úrovni. 

Jaké formy spolupráce a týmové 
práce jsou ve VOP CZ, s.p. uplatněny? 

Projektové řízení, týmová práce. 1 

Týmovou práci ovlivňuje řada skutečností, mezi něž například patří : velikost týmu, profesní, 

demografická a kvalifikační struktura, čas, charakter pracovního úkolu, stanovené cíle. Ve VOP se 
sestavují týmy při řešení problémů pomocí 8D report či FMEA konstrukce a procesu, což je název 

podnikové normy PN – 3 – H2 – 002/1.vydání.  
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Považuje VOP CZ, s.p. subkritérium 

3.4 za důležitou součást komunikační 

strategie podniku? 
Prostor pro zlepšení. 2 

VOP si je ve vztahu k subkritériu 3.4 vědomo důležitosti komunikační strategie podniku. Z mého 
pohledu a odpovědi podniku na tuto otázku, je zřejmé, že v podniku ohledně této oblasti je určitý prostor 

ke zlepšení. Navrhoval bych zefektivnit sdělování informací všem pracovníkům v podniku například 

formou IT, ranních pětiminutovek  nebo denních záznamů na každém pracovišti. Dále pak zlepšit 

komunikaci na všech úrovních uvnitř podniku. 
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PŘÍLOHA 5 Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno 

Otázka Odpověď Hodnocení 

Odměňuje VOP CZ, s.p své 

zaměstnance za dobře odvedenou práci? 
Jaké zaměstnanecké benefity jsou ve 

VOP CZ, s.p aplikovány? 

Ano, systém odměňování – 

zpracováno v podnikové normě – 

prémiová složka, mimořádné odměny, 

benefity pro zaměstnance – dovolená 

navíc, příspěvek na penzijní 

připojištění, systém vzdělávání, 

závodní stravování, příspěvek na 

kulturu, sport a rekreaci, rekreační 

zařízení, příplatky nad rámec 

zákoníku práce, atd. 

1 

Systém odměňování je zpracován v PN – M1 - 002 . VOP CZ, s.p odměňuje své zaměstnance za 

dobře odvedenou práci. Vytváří tak pro zaměstnance motivující pracovní prostředí a tím přispívá 
k dobrému jménu a chodu celého podniku. Zaměstnanec tak odvádí na pracovišti maximální výkon , a to 

se značně projevuje na kvalitě výstupů z procesu. Benefity pro zaměstnance jsou ve VOP nastaveny na 

vysoké úrovni. 

Motivuje VOP CZ, s.p náležitě své 

pracovníky, aby se mohli zapojit do 

zlepšování a inovací? Jaké formy 
motivace zaměstnanců VOP CZ, s.p 

využívá? 

Ano, finanční odměny, uznání 

vedoucího zaměstnance, pochvala. 
1 

V oblasti motivace bych zde zmínil jeden citát, který vystihuje co vlastně motivace je. ,, Můžete 
někoho přinutit, aby něco vykonal, ale nikdy jej nepřinutíte, aby to chtěl vykonat. Touha chtít něco 

vychází z nás a motivace je vnitřní hnací silou, jež způsobuje radost z práce“. [12] VOP CZ, s.p chápe, 

důležitost potřeby motivace svých zaměstnanců. Ve VOP CZ, s.p zejména využívají tzv. vnější 
motivace, založenou na získání finanční odměny a motivace založené na základě osobní pověsti či 

odborné reputaci. 

Jakým způsobem VOP CZ, s.p 

zajišťuje zdravou rovnováhu osobního a 
pracovního života každého zaměstnance 

v podniku? 

Pravidelná pracovní doba, 

mimopracovní aktivity – sportovní, 

kulturní – lístky do divadla, 

permanentky na bazén, příspěvky na 

sportovní aktivity, dovolená. 

1 
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Dle mého názoru mají ve VOP CZ, s.p nastavenou správnou zdravou rovnováhu každého 
zaměstnance. Zaměstnanci mají možnosti jak se od práce odreagovat například sportovními či kulturními 

aktivitami. Poskytují zaměstnanci tak různé mimopracovní možnosti a zajišťují tím zdravou rovnováhu 

osobního a pracovního života každého zaměstnance ve VOP CZ, s.p. 

Propaguje VOP CZ, s.p kulturu 

vzájemné podpory, uznávání a péče mezi 

jednotlivci a týmy? 

Definováno v etickém kodexu. 1 

Etický kodex mi byl předložen. Je součástí podnikové normy. Je zde definován, jako kodex, který 
upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v podniku. Prochází pravidelnou roční revizí. Je v něm 

uvedeno hlavní zaměření podniku, motto podniku, vztahy se zákazníky, vztahy se zakladatelem, vztahy 

k zaměstnancům, vztahy s dodavateli, životní prostředí, rozvoj vědy a techniky a jiné oblasti související 

s tímto podnikem. 

Co je pro VOP CZ, s.p. nejdůležitější 

z pohledu subkritéria 3.5 ? 

Spokojený pracovník. 

Silná stránka podniku. 

 

1 

Dle mého názoru mají v podniku VOP CZ, s.p. ve vztahu k subkritériu 3.5 řízeno vše na vysoké 

úrovni. Jsou si moc dobře vědomi důležitosti systému odměňování, uznávání a pečování svých 

zaměstnanců. Díky správnému přístupu v této oblasti podniku VOP CZ, s.p. jsou tak zaměstnanci 
spokojeni a můžou tak odevzdávat kvalitní výkony na pracovištích a můžou tak více přispívat dobrému 

jménu podniku VOP CZ, s.p. 
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PŘÍLOHA 6 Matice RADAR pro předpoklady 

Přístup Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Solidní 

Přístupy mají jasné odůvodnění, zaměřují se na 

relevantní zainteresované strany a jsou 

podloženy procesy. 

     

Integrovaný 
Přístupy podporují strategii a jsou propojeny 

s dalšími relevantními přístupy. 
     

Aplikace Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Uplatněn 
Přístupy jsou uplatněny v příslušných oblastech 

a včas. 
     

Strukturovaně 
Uplatnění je strukturované a umožňuje 

flexibilitu a agilnost organizace. 
     

Hodnocení a 

zdokonalování 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Měření 
Účelnost a účinnost přístupů a jejich aplikace 

jsou vhodně měřeny. 
     

Učení se a 

kreativita 

Učení se a kreativita se používá pro generování 

příležitostí pro zlepšování nebo inovace. 
     

Zlepšování a 

inovace 

Výstupy z měření, učení se a kreativity jsou 

používány k hodnocení, prioritizování a 

implementaci zlepšení a inovací. 

     

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
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PŘÍLOHA 7 Matice RADAR pro výsledky 

Relevantnost a 

použitelnost 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznána jako 

globální vzor 

Rozsah a 

relevantnost 

Je identifikován ucelený soubor výsledků 

zahrnující též klíčové výsledky, který prokazuje 

výkonnost organizace z hlediska strategie, cílů a 

potřeb a očekávání relevantních 

zainteresovaných stran. 

     

Integrita 
Výsledky jsou časově vhodné, spolehlivé a 

přesné. 
     

Členění 
Výsledky jsou vhodným způsobem členěny, aby 

poskytly smysluplný vzhled do organizace. 
     

Výkonnost Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Trendy 
Pozitivní trendy nebo trvale dobrá výkonnost za 

více než tříleté období. 
     

Cíle 

Pro klíčové výsledky jsou stanoveny a trvale 

dosahovány vhodné cíle, které jsou v souladu se 

strategickými záměry. 

     

Porovnání 

V souladu se strategickými záměry jsou 

prováděna vhodná externí porovnání, která jsou 

u klíčových výsledků příznivá. 

     

Důvěra 

Existuje důvěra, že úroveň výkonnosti bude 

v budoucnu trvale udržena, která vychází 

z pochopení vztahů mezi příčinami a následky.  

     

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
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PŘÍLOHA 8 Matice RADAR pro předpoklady- Rozvíjení znalostí a způsobilosti pracovníků 

Přístup Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Solidní 

Přístupy mají jasné odůvodnění, zaměřují se na 

relevantní zainteresované strany a jsou 

podloženy procesy. 

      

Integrovaný 
Přístupy podporují strategii a jsou propojeny 

s dalšími relevantními přístupy. 
      

Aplikace Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Uplatněn 
Přístupy jsou uplatněny v příslušných oblastech 

a včas. 
      

Strukturovaně 
Uplatnění je strukturované a umožňuje 

flexibilitu a agilnost organizace. 
     

 

Hodnocení a 

zdokonalování 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Měření 
Účelnost a účinnost přístupů a jejich aplikace 

jsou vhodně měřeny. 
      

Učení se a 

kreativita 

Učení se a kreativita se používá pro generování 

příležitostí pro zlepšování nebo inovace. 
     

 

Zlepšování a 

inovace 

Výstupy z měření, učení se a kreativity jsou 

používány k hodnocení, prioritizování a 

implementaci zlepšení a inovací. 

     
 

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 %       100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 75 b. 
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PŘÍLOHA 9 Matice RADAR pro předpoklady- Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojováni a 

zmocňováni 

Přístup Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Solidní 

Přístupy mají jasné odůvodnění, zaměřují se na 

relevantní zainteresované strany a jsou 

podloženy procesy. 

     
 

Integrovaný 
Přístupy podporují strategii a jsou propojeny 

s dalšími relevantními přístupy. 
     

 

Aplikace Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Uplatněn 
Přístupy jsou uplatněny v příslušných oblastech 

a včas. 
     

 

Strukturovaně 
Uplatnění je strukturované a umožňuje 

flexibilitu a agilnost organizace. 
    

  

Hodnocení a 

zdokonalování 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Měření 
Účelnost a účinnost přístupů a jejich aplikace 

jsou vhodně měřeny. 
    

  

Učení se a 

kreativita 

Učení se a kreativita se používá pro generování 

příležitostí pro zlepšování nebo inovace. 
     

 

Zlepšování a 

inovace 

Výstupy z měření, učení se a kreativity jsou 

používány k hodnocení, prioritizování a 

implementaci zlepšení a inovací. 

     
 

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 50 b. 
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PŘÍLOHA 10 Matice RADAR pro předpoklady- Pracovníci komunikují efektivně v celém 

podniku 

Přístup Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Solidní 

Přístupy mají jasné odůvodnění, zaměřují se na 

relevantní zainteresované strany a jsou 

podloženy procesy. 

    
  

Integrovaný 
Přístupy podporují strategii a jsou propojeny 

s dalšími relevantními přístupy. 
    

  

Aplikace Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Uplatněn 
Přístupy jsou uplatněny v příslušných oblastech 

a včas. 
    

  

Strukturovaně 
Uplatnění je strukturované a umožňuje 

flexibilitu a agilnost organizace. 
    

  

Hodnocení a 

zdokonalování 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Měření 
Účelnost a účinnost přístupů a jejich aplikace 

jsou vhodně měřeny. 
    

  

Učení se a 

kreativita 

Učení se a kreativita se používá pro generování 

příležitostí pro zlepšování nebo inovace. 
     

 

Zlepšování a 

inovace 

Výstupy z měření, učení se a kreativity jsou 

používány k hodnocení, prioritizování a 

implementaci zlepšení a inovací. 

     
 

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 %        100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 50 b. 
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PŘÍLOHA 11 Matice RADAR pro výsledky- Pracovníci komunikují efektivně v celém 

podniku 

Relevantnost a 

použitelnost 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznána jako 

globální vzor 

Rozsah a 

relevantnost 

Je identifikován ucelený soubor výsledků 

zahrnující též klíčové výsledky, který prokazuje 

výkonnost organizace z hlediska strategie, cílů a 

potřeb a očekávání relevantních 

zainteresovaných stran. 

   
   

Integrita 
Výsledky jsou časově vhodné, spolehlivé a 

přesné. 
   

   

Členění 
Výsledky jsou vhodným způsobem členěny, aby 

poskytly smysluplný vzhled do organizace. 
   

   

Výkonnost Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Trendy 
Pozitivní trendy nebo trvale dobrá výkonnost za 

více než tříleté období. 
   

   

Cíle 

Pro klíčové výsledky jsou stanoveny a trvale 

dosahovány vhodné cíle, které jsou v souladu se 

strategickými záměry. 

   
   

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 25 b. 
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PŘÍLOHA 12 Matice RADAR pro předpoklady - Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je 

o ně pečováno 

Přístup Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Solidní 

Přístupy mají jasné odůvodnění, zaměřují se na 

relevantní zainteresované strany a jsou 

podloženy procesy. 

     
 

Integrovaný 
Přístupy podporují strategii a jsou propojeny 

s dalšími relevantními přístupy. 
     

 

Aplikace Vodítko 
Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Uplatněn 
Přístupy jsou uplatněny v příslušných oblastech 

a včas. 
     

 

Strukturovaně 
Uplatnění je strukturované a umožňuje 

flexibilitu a agilnost organizace. 
     

 

Hodnocení a 

zdokonalování 
Vodítko 

Není možné 

prokázat 

Omezená 

schopnost 

prokázání 

Je možné 

prokázat 

Je možné 

zcela 

prokázat 

Uznaný jako 

globální vzor 

Měření 
Účelnost a účinnost přístupů a jejich aplikace 

jsou vhodně měřeny. 
     

 

Učení se a 

kreativita 

Učení se a kreativita se používá pro generování 

příležitostí pro zlepšování nebo inovace. 
     

 

Zlepšování a 

inovace 

Výstupy z měření, učení se a kreativity jsou 

používány k hodnocení,prioritizování a 

implementaci zlepšení a inovací. 

     
 

Stupnice  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Celkové bodové 

hodnocení 
 75 b. 
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PŘÍLOHA 13 EFQM Model Excelence – procentuální vyjádření kritérií 

 

PŘÍLOHA  14 Vyhodnocení výsledkové části Subkritéria a,d 
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PŘÍLOHA  15 Vyhodnocení výsledkové části Subkritéria a,d 
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PŘÍLOHA 16 Dotazník měření spokojenosti zaměstnanců  

 

Dotazník měření spokojenosti zaměstnanců VOP CZ, s.p. 

Hodnotící útvar:………………………………………………………………………………… 

Stupnice hodnocení: 1 Velmi spokojen 

    2 Spokojen 

    3 Ani spokojen ani nespokojen 

    4 Nespokojen 

    5 Velmi nespokojen 

                                                                                                                                          Hodnocení 

1. Jak jste spokojeni s úrovní interní komunikace ve VOP CZ, s.p.?                                                                 1    2     3     4     5 

2. Jak jste spokojeni s pracovním prostředím ve VOP CZ, s.p.?                                                                                  1    2     3     4     5 

3. Jak jste spokojeni s motivací a uznáváním ze strany  vedení VOP CZ, s.p.?                                                           1    2     3     4     5 

4. Jak jste spokojeni s řešením konfliktních situací nebo stížností ve VOP CZ, s.p.?                                                  1    2     3     4     5 

5. Jak jste spokojeni s možnostmi kariérního rozvoje ve VOP CZ, s.p.?  1    2     3     4     5 

6. Jak jste spokojeni s přístupem k informacím a informačním technologiím ve VOP CZ, s.p.?  1    2     3     4     5 

7. Jak jste spokojeni s možnostmi zapojení do rozhodovacích aktivit ve VOP CZ, s.p.?                                             1    2     3     4     5 

8. Jak jste spokojeni s objemem prostředků vynakládaných VOP CZ, s.p. na sociální služby?                                   1    2     3     4     5 

9. Jak jste spokojeni s objemem prostředků vynakládaných VOP CZ, s.p. na motivaci jednotlivců a týmů?              1    2     3     4     5 

10. Jak jste spokojeni s rozsahem interního oceňování ze strany VOP CZ, s.p.?                                                          1    2     3     4     5 

11. Jak jste spokojeni s objemem prostředků a zařízení uvolněných VOP CZ, s.p. pro využití volného času?            1    2     3     4     5 

12. Jak jste spokojeni s rozsahem kurzů dalšího vzdělávání ve VOP CZ, s.p.?                                                             1    2     3     4    5 
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PŘÍLOHA 17 Přehled procesů ve VOP CZ , s.p. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P1 Řízení KMZZ 

P2 Monitorování 
a měření 
produktů 

P6 Řízení 
speciální služby 

pro MO-ČR 

P7 Řízení 
identifikace a 

sledovatelnosti 

P8 Řízení 
informačních 

technologií 

P9 Řízení 
odpadového 

hospodářství 

P10 Nakládání s 
chemickými 

látkami 

P11 Projektové 

řízení 

P12 Plnění 
požadavků 
AQAP 2110 

P13 Řízení 

bezpečnosti 

P16 Řízení 

energií 

P17 Řízení 
telekomunikací 

P14 Řízení 
ostrahy osob a 

majetku 

P15 Nakládání 
se střelnými 

zbraněmi 

P18 Řízení 
podnikové 

dopravy 

P19 Řízení 
vnitropodnikové 

dopravy 

P20 Řízení 

zkušebnictví 

P3 Řízení 
neshodného 

produktu 

P4 Řízení nářadí 

P5 Řízení 
údržby strojů a 

zařízení 

H1 Řízení 
obchodních 

činností 

H2 Řízení 
projekčních 

činností 

H3 Řízení 
technické přípravy 

produktu 

H4 Řízení nákupu 

produktu 

H5/1 Řízení 

výroby 

Z
á
k

a
z
n

ík 

H5/2 Řízení po-
prodejní služby 

H5/3 Řízení 
výcviku 

H6 Řízení 
expediční 

činnosti 

Z
á
k

a
z
n

ík 

Manažerské procesy 

Hlavní procesy 

 

Podpůrné procesy 

 

M1 Řízení 

podniku 

M2 Management 

procesů 

M3 Řízení 
finančních 

zdrojů 

M7 Řízení 
dokumentace a 

záznamů 

M8 Řízení EMS 

M9 Řízení BOZP 

M10 Řízení PO M4  
Management 

auditů 

M5 Řízení 

lidských zdrojů 

M6 Řízení 
infrastruktury 

M11 Řízení 
marketingových 

činností 
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PŘÍLOHA 18 Vyhodnocení výsledkové části kritéria Ekonomické výsledky VOP CZ, s.p. 
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