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Abstrakt  

Sebehodnocení divize sedadlových systémů 

Předložená diplomová práce je zaměřena na využití EFQM Modelu excelence 

při sebehodnocení organizace.  

Úvodní část zahrnuje teoretická východiska Total Quality Managementu v návaznosti na 

EFQM Model excelence, detailní popis tří integrovaných prvků EFQM Modelu excelence a 

deskripci metodiky sebehodnocení, včetně jejich technik.  

Hlavním výsledkem diplomové práce je sebehodnotící zpráva Brose CZ, spol. s r. o., sepsána 

s použitím techniky sebehodnocení - metody dotazníkové a následné zhodnocení společnosti 

dle kritérií EFQM Modelu excelence, včetně identifikace slabých a silných stránek společnosti, 

jakož i návrh na eliminaci vybraných příležitostí ke zlepšení. 

Klíčová slova: Brose CZ spol. s r. o., EFQM Model excelence, TQM, sebehodnocení, 

excelence 

 

Abstract 

Self-assessment of Seats Mechatronics System Division 

This diploma thesis is focused on the application of the EFQM Excellence Model 

in self-assessment of an organization. 

The introduction includes the theoretical bases of Total Quality Management in relation to 

the EFQM Excellence Model, a detailed description of three integrated elements 

of the EFQM Excellence Model and description of the methodology of self-assessment, 

including their techniques. 

The main result of this thesis is the self-assessment report of Brose CZ, spol. s r. o., 

completed by using self-assessment techniques – the questionnaire access and subsequent 

evaluation of the company according to the criteria of the EFQM Excellence Model, including 

identification of strengths and weaknesses of the company, as well as a proposal to eliminate 

selected weaknesses, which are considered as opportunities for improvement. 

Keywords: Brose CZ spol. s r. o., EFQM Excellence Model, TQM, self-assessment, 

excellence 

 

 

  



Seznam použitých zkratek  
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C2E (Commited to Excellence) Ocenění zapojení organizace 
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CPM Cockpit (Customers project management Cockpit) Elektronická forma zákaznických 
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CSR (Corporate Social Responsibility) Společenská odpovědnost organizací 

CZ (Czech Republic) Česká republika 

ČR Česká republika 

EEA (EFQM Excellence Award) Cena EFQM za excelenci 

EFQM (The European Foundation for Quality Management) Evropská nadace 

pro management kvality 
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FIT (First in training) - tréninková pozice  

GM General Motors 
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ISO (International Organization for Standardization) Mezinárodní organizace 

pro standardizaci 

ISO 14001 Standard pro systémy environmentálního managementu  
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ISO 9004:2009 Standard pro řízení udržitelného úspěchu organizace  
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ISO/TS 16949 Standard pro management kvality v automobilovém průmyslu 

IT Informační technologie 

JŠ Jazyková škola 
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MAG (Metal active gas) Svařovací metoda 

MŠ Mateřská škola 

MTM (Methods time measurement) Systém předem stanovených časů 

NCK ČR Národní cena kvality ČR 

OA Obchodní akademie 

OEE (Overall equipment effectiveness) Ukazatel a metodika měření efektivity 

výrobních zařízení 

PC (Personal computer) Osobní počítač 

PDCA (Plan-Do-Check-Act Cycle) Demingův cyklus 

PDP (Product development process) Proces vývoje produktu 

PPM (Parts per million) Počet neshodných produktů na milion dodaných 

PTM (Performance and Talent Management) Proces pro řízení výkonu a 

potenciálu zaměstnanců 

QOR (Quality Operations Review) Soubor ukazatelů klíčových výsledků Brose CZ 

R4E (Recognised for Excellence) Ocenění výkonnosti organizace 



RACI matrix Matice odpovědnosti 

RADAR Logické hodnotící schéma  

SAP Soubor softwarových modulů 

SOŠ Střední odborná škola 

SOU Střední odborné učiliště 

SPŠ Střední průmyslová škola 

SŠ Střední škola 

SŠIEŘ Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel 

THP Technickohospodářský pracovník 

TQM Total Quality Management 

TWI (Training within industry) Zaškolovací metoda 

USA Spojené státy americké 

UTB Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VQE Award (Volvo Cars Quality Excellence Award) Ocenění dodavatelů společnosti 

Volvo 

VSM  (Value Stream Mapping) Nástroj pro mapování hodnotového toku 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

VUT Brno Vysoké učení technické v Brně 

ZŠ Základní škola 
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Úvod 

V dnešním světě, zvyšujícího se tlaku vzhledem ke konkurenceschopnosti, je velký příklon 

evropských organizací k aplikaci modelů podnikové excelence. Jedním z modelů je EFQM 

Model excelence, který se v Evropě dostává do podvědomí stále více podniků.  

EFQM Model excelence je manažerský nástroj, který pomáhá firmám pochopit, kde mají 

nedostatky, a podněcuje firmy ke zlepšování. Jde o univerzální nástroj, který můžou 

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

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo provést rozbor slabých a silných stránek 

divize sedadlových systémů potažmo společnosti Brose CZ pomocí sebehodnocení a 

navrhnout případná východiska na eliminaci slabých stánek, které jsou chápány jako 

příležitosti ke zlepšení. 

Dílčí cíle diplomové práce byly stanoveny následovně: 

I. Deskripce teoretických východisek Total Quality Managementu, EFQM Modelu 

excelence, jakož i metodiky sebehodnocení 

II. Realizace sebehodnocení divize sedadlových systémů vybranou metodou 

III. Rozbor slabých a silných stránek divize sedadlových systémů  

IV. Návrh na eliminaci vybraných slabých stránek 
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1. Koncepce managementu kvality 

Kvalita, flexibilita, produktivita a mnoho dalších faktorů ovlivňuje konkurenceschopnost 

organizací. Právě kvalitu uvede většina manažerů na prvním místě. A to je důvod, proč má 

management kvality nezastupitelné a přirozené místo v rámci firemního managementu [5].  

Jedinečnost procesů různých činností organizací v podnikatelském i neziskovém sektoru 

si vyžádala řadu rozmanitých přístupů k managementu kvality [10]. V současné době jsou 

ve světovém měřítku zřetelně odlišitelné zejména následující tři základní koncepce systémů 

managementu kvality:  

 koncepce odvětvových standardů,  

 koncepce ISO,  

 koncepce TQM [11].  

Jednotlivé koncepce představují základní strategické přístupy k vytváření a rozvoji těchto 

systémů managementu jednotlivých organizací v praxi [10]. Tyto koncepce se však liší i tím, že 

jsou odlišně náročné na zdroje a znalosti lidí, a také tím, na jaké zainteresované strany 

se orientují. Z tohoto pohledu je možné je znázornit na Obrázku 1.  

 

Obrázek 1 Koncepce managementu kvality [11] 

1.1 Koncepce TQM 

V posledních letech došlo celosvětově k nárůstu konkurence a to zejména v rámci výrobního 

průmyslu. Mnoho organizací se tak potýká s rostoucí konkurencí zahraničních firem a snaží se 

tak zvýšit svou konkurenceschopnost prostřednictvím využití filozofie TQM [18].  
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ISO (International Organization for Standardization) definuje TQM takto:  

,,TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný 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” [13]. 

BS (British Standard Institution) definuje TQM takto: 

,,Manažerský přístup a firemní praktiky, které nejefektivněji využívají lidské a materiální zdroje, aby 

organizace splnila své cíle”[3]. 

Gopal K. Kanji definuje TQM jako: 

,,manažerskou filozofii, která podporuje takovou organizační kulturu, jenž představuje závazek 

ke spokojenosti zákazníků prostřednictvím neustálého zlepšování” [19]. 

Definice TQM dle CQI (The Chartered Quality Institute) je následující: 

,,TQM je filozofie pro řízení organizace, tím způsobem, že umožňuje účinně a efektivně naplnit očekávání 

zainteresovaných stran, aniž by znevážila své etické hodnoty” [3]. 

TQM – Total Quality Management. I když existuje řada názorových proudů a „škol TQM“, 

společné rysy lze odvodit již z názvu: 

 Total: jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace (zahrnutí všech činností 

od marketingu až po servis, od výkonných pozic po vrcholový management). 

 Quality: jde o vícerozměrné vnímání pojmu „kvalita“, která se dotýká nejenom 

výrobku či služby, ale i veškerých činností, včetně kvality celého podniku.  

 Management: jde o management jak z pohledu strategie, taktiky i operativy tak 

z pohledu jednotlivých manažerských aktivit (plánování, motivace, vedení , kontrola 

atd.) [5]. 

Koncepce odvětvových standardů a koncepce ISO jsou také často popisovány jako 

tzv. preskriptivní, což znamená, že jejich jednotlivé prvky jsou předepsány kapitolami 

příslušných standardů. Vedle preskriptivních modelů řízení organizací existuje přístup 

označovaný jako Total Quality Management (TQM) [11].  

Koncept TQM byl vyvinut v polovině 50. let 20. století v USA, ale byl dále rozvíjen, 

v souvislosti s poskytnutou hospodářskou pomocí, zejména v japonském prostředí [5]. Tento 

přístup se vyznačuje tím, že není založen na předem přesně definovaných požadavcích. 
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Koncepce TQM je velmi otevřenou filozofií managementu organizací a je představována 

názory tzv. „guru“ kvality: Deminga, Jurana, Ishikawy, Taguchiho a Crosbyho [10]. 

Pro přístup TQM slouží jako pevný základ principy a nástroje vytvořené těmito odborníky. 

Cesta k TQM, začíná tehdy, když si management organizace uvědomí potřebu zavést filozofii 

TQM. Tato potřeba může vzejít jednak z vnějších faktorů organizace, jako je ztráta podílu 

na trhu, ale také z faktorů vnitřních, jako je například snížení produktivity organizace [12]. 

Co se týče praktické aplikace: 

 Důsledná realizace přístupů zabezpečování kvality dle ISO 9001 je vhodným 

východiskem pro následné formování TQM. 

 Základem je respektování obecně prezentovaných požadavků (principů), jejichž 

praktická aplikace se v různých zemích a v jednotlivých firmách liší v závislosti 

na technických, sociálních a kulturních podmínkách [5]. 

 Požadavky automobilových standardů ISO/TS 16949 již výrazně inklinují k TQM. 

Z toho důvodu jsou firmy v automobilovém průmyslu blízko k tomu, aby bylo možno 

konstatovat, že organizace je řízena v duchu TQM [15]. 

Hlavní úlohu dnes sehrávají různé modely úspěšnosti (ve vazbě na ceny kvality) a přístup 

Six Sigma. Tzv. modely úspěšnosti (excelence) jsou založeny na sebehodnocení podle 

stanovených kritérií odrážejících klíčové oblasti, které by měly vést k prosperitě organizace. 

Kritéria jsou dále rozváděna do dílčích požadavků (tzv. subkritérií). Modely jsou spojeny 

s každoročním udělováním cen kvality. Počet kritérií je různý např.: 

 Demingova cena (Japonsko) pracuje s osmi kritérii (více informací o Demingově ceně 

dostupné na https://www.juse.or.jp/deming_en/award/), 

 cena Malcoma Baldrige (USA) se sedmi kritérii (více o ceně Malcoma Baldrige 

dostupné na http://www.nist.gov/baldrige/) a 

 EFQM Model excelence (Evropa) má kritérií devět (viz kapitola 2 a také 

na http://www.efqm.org/). 

Bez ohledu na počet kritérií jsou ve všech modelech na jedné straně posuzovány předpoklady 

k dosahování úspěšnosti a na straně druhé výsledky [5]. 

https://www.juse.or.jp/deming_en/award/
http://www.nist.gov/baldrige/)
http://www.efqm.org/
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1.2 EFQM Model excelence a TQM 

Koncepce managementu kvality, nejčastěji označovaná jako TQM (Total Quality 

Management) se do praxe různých organizací prosazuje prostřednictvím modelů, pro které se 

ve světě vžil pojem Business Excellence Models. V Evropě je k tomuto účelu využíván a 

neustále zdokonalován tzv. EFQM Model excelence [17]. 

EFQM je akronymem Evropské nadace pro management kvality [17], která byla založena 

v říjnu 1988 [4], kdy 14 čelních představitelů tehdy nejvýznamnějších evropských organizací 

(např. Robert Bosch, Volkswagen, Renault, Fiat Auto SpA, Philips, AB Electrolux) poprvé 

spojilo své odborné zkušenosti, aby vytvořili model manažerské úspěšnosti (The EFQM 

Excellence Model) [5]. 
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2. EFQM Model excelence 

Aby byly organizace úspěšné, potřebují si bez ohledu na odvětví, velikost, strukturu nebo 

vyzrálost vytvořit vhodný manažerský rámec. EFQM Model excelence je praktickým a 

dobrovolným nástrojem, který umožňuje organizacím následující. 

 Hodnotit, kde se nacházejí na cestě k excelenci [6]. Je to nástroj pro sebehodnocení 

organizace [7], který jim pomáhá pochopit jejich klíčové silné stránky a potenciální 

mezery ve vztahu k jejich stanovené vizi a poslání.  

 Připravit společný slovník a způsob uvažování o organizaci usnadňující efektivní 

sdělování myšlenek jak uvnitř organizace, tak mimo ni. 

 Sjednotit existující a plánované iniciativy a přitom odstraňovat duplicity a identifikovat 

mezery.  

 Připravit základní strukturu pro systém organizace [6]. 

Přestože se běžně používá řada nástrojů a metod řízení, EFQM Model excelence poskytuje 

ucelený pohled na organizaci a lze jej použít pro zjištění, jak jsou tyto jednotlivé metody spolu 

v souladu a jak se navzájem doplňují. Model lze tedy používat spolu s libovolným počtem 

těchto nástrojů jako zastřešující rámec pro rozvoj trvale udržitelné excelence, a to na základě 

potřeb a funkce organizace [6]. 

„Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující 

očekávání všech svých zainteresovaných stran [6].“  

V posledních deseti letech vzrostla frekvence používání termínu "excellence", tento termín je 

používán mnoha autory v literatuře týkající se managementu kvality a má stejný nebo podobný 

význam jako TQM. Podniková excelence ≅ TQM. Podniková excelence je evolucí TQM, 

neboť je postavena na stejných hodnotách [19]. 

Termín "excellence" se používá z toho důvodu, že se model zaměřuje na to, co organizace dělá, 

nebo co by mohla udělat proto, aby poskytovala vynikající službu nebo produkt svým 

zákazníkům a zainteresovaným stranám [7]. 

V současné době je EFQM Model excelence považován za nejpropracovanější nástroj řízení 

organizací a je v Evropě široce využíván společnostmi všech oborů a velikostí. Mezi 30 000 

organizací, které ho používají, patří takřka všechny významné evropské firmy. 

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., 
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Nestlé 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 [5]. 

EFQM Model excelence není solitérním manažerským prvkem. Při svém vzniku EFQM 

deklarovala jako stěžejní cíl propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady 

organizacím, které usilují o jeho dosažení. Tento cíl uskutečňuje pomocí tří integrovaných 

prvků: 

 základní koncepce excelence: základní principy, které jsou pro každou organizaci 

nezbytným základem pro dosahování trvalé excelence; 

 EFQM Model excelence: rámec napomáhající organizacím převádět základní 

koncepce do praxe; 

 logika RADAR: dynamický rámec hodnocení a výkonný nástroj managementu, který 

vychází z cyklu PDCA a umožňuje bodové ohodnocení výkonnosti organizace, 

resp. stupně excelence [5].  

Provázanost všech tří výše uvedených částí naznačuje Obrázek 2. Vrcholové body znázorňují 

koncepce excelence, v centru je umístěn EFQM Model excelence ve vazbě na systém RADAR 

znázorněný cyklem: 

 Reguired RESULTS (tj. požadované výsledky), 

 Plan and develep APPROACHES (tj. plánování a rozvíjení přístupů), 

 DEPLOY approaches (tj. aplikace přístupů), 

 ASSES AND REFINE approaches and deployment (tj. hodnocení a zdokonalování 

přístupů a jejich aplikace). 

 

Obrázek 2 Integrace EFQM Modelu excelence, logiky RADAR a koncepcí excelence [4] 



8 

 

V souvislosti s aplikací Modelu byl organizací EFQM vytvořen systém oceňování 

na mezinárodní úrovni, tzv. stupně excelence [5]. Za správu a jejich šíření je v České republice 

odpovědné Sdružení pro oceňování kvality. 

1. stupeň: ocenění zapojení organizace – Commited to Excellence (C2E) 

2. stupeň: ocenění výkonnosti organizace – Recognised for Excellence (R4E) 

3. stupeň: cena EFQM za excelenci – EFQM Excellence Award (EEA). 

Také v programu Národní ceny kvality ČR (déle NCK ČR) mohou organizace získat stupně 

ocenění excelence, a to ve čtyřech kategoriích v závislosti na počtu získaných bodů. V rámci 

aplikace programu EXCELENECE NCK ČR to jsou následující ocenění. 

1. stupeň ocenění: „Perspektivní firma“. Toto ocenění znamená, že firma začala používat pro 

své řízení principy EFQM Modelu excelence a dosáhla bodového ohodnocení v rozsahu 

200 - 300 bodů. 

2. stupeň ocenění: „Úspěšná firma“. Toto ocenění znamená, že firma získala v rámci NCK ČR 

program EXCELENCE bodové ohodnocení v rozsahu 300 – 400 bodů. 

3. stupeň: „Excelentní firma“ – firma, která získá toto ocenění, dosáhla v programu 

EXCELENCE více než 400 bodů. 

4. stupeň: „Vítěz Národní ceny kvality“ – firma, která dosáhla v daném ročníku Národní ceny 

kvality nejvíce bodů a současně ocenění Excelentní firma tzn., že dosáhla nejméně 400 

bodů [5]. 

Program EXCELENCE je určen jak pro podnikatelské subjekty, tak organizace veřejné správy 

a to bez ohledu na velikost, strukturu či vyzrálost dané organizace. 

Od roku 2014 je program Excelence plně harmonizován s programem Recognised 

for Excellence (EFQM). Účastníci obdrží jak národní, tak evropské ocenění EFQM [16]. 

2.1 Základní koncepce excelence 

Základní koncepce excelence, jež představují základní principy, které mají naprosto univerzální 

platnost v jakékoliv organizaci, ať už se jedná o výrobní podniky, organizace služeb, veřejnou 

zprávu apod. [17], jsou znázorněny na Obrázku 3. 
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Obrázek 3 Základní koncepce excelence [6] 

2.1.1 Vytváření hodnoty pro zákazníky 

Excelentní organizace dosahují trvale udržitelných vynikajících výsledků, které odpovídají jak krátkodobým, 

tak dlouhodobým potřebám všech jejích zainteresovaných stran v kontextu, ve kterém působí. 

Excelentní organizace v praxi např. znají 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. Také usilují i o inovování a vytváření hodnoty pro své 

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

všude tam, kde to je jen vhodné, a dále průběžně monitorují a přezkoumávají zkušenosti a 

vnímání svých zákazníků a vhodně reagují na jakoukoli zpětnou vazbu [6]. 

2.1.2 Vytváření trvale udržitelné budoucnosti 

Excelentní organizace mají pozitivní vliv na okolní svět tím, že současně se zvyšováním své výkonnosti zlepšují 

ekonomické, environmentální a sociální podmínky ve společnosti. 

V praxi pak tyto organizace například zabezpečují svou budoucnost definováním a sdělováním 

hlavního účelu, který je základem pro jejich celkovou vizi, poslání, hodnoty, etiku a podnikové 

vystupování [6] a chápou své klíčové kompetence a to, jak mohou přispívat k tvorbě sdílených 

hodnot ve prospěch celé společnosti. Dále integrují koncepci trvalé udržitelnosti do své 

strategie, dílčích politik a svých procesů a pro tuto integraci uvolňují potřebné zdroje. Také 

povzbuzují zainteresované strany k takovým aktivitám, které jsou skutečným příspěvkem 

k rozvoji celé společnosti [17] a aktivně řídí celý životní cyklus produktů trvale udržitelným 

způsobem [6]. 
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2.1.3 Rozvíjení schopnosti organizace 

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

V praxi například systematicky 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. Zajišťují finanční, lidské a technologické zdroje, aby byly 

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

odpovědnost, etiku a kulturu důvěry a otevřenosti v celém hodnotovém řetězci a v neposlední 

řadě spolupracují s partnery, aby dosáhly vzájemného prospěchu a zvýšily hodnotu 

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

znalostmi [6].  

2.1.4 Využívání kreativity a inovací 

Excelentní organizace generují zvýšenou hodnotu a úrovně výkonnosti prostřednictvím neustálého rozvoje a 

systematických inovací s využitím kreativity svých zainteresovaných stran [6]. 

Excelentní organizace v praxi využívají při generování nápadů a inovací vhodné přístupy 

k angažování zainteresovaných stran [17], vytvářejí učící se a spolupracující sítě v zájmu 

odhalování příležitostí pro tvořivost, inovace a zlepšování [6], dále zaměřují své inovace 

na produkty, procesy, organizační struktury i výkonnost celé organizace, přičemž v oblasti 

inovací definují své strategické cíle, dílčí politiky a uvolňují pro to adekvátní zdroje a 

v neposlední řadě pružně převádějí nápady do reálných výstupů, aby tak maximalizovaly 

možné výhody, které z inovací plynou [17]. 

2.1.5 Vedení na základě vize, inspirace a integrity 

Excelentní organizace mají vůdčí osobnosti, které utvářejí budoucnost organizace, přičemž působí jako 

modelové vzory jejich hodnot, etiky a čestného jednání [17]. 

Takovéto excelentní organizace mají lídry, kteří mimo jiné: 

 inspirují pracovníky, vytváří kulturu angažovanosti, vlastnictví, zmocňování, 

zlepšování a zodpovědnosti díky svému jednání, chování a zkušenostem [6],  

 stanovují jasné strategické směrování a vedou své pracovníky k tomu, aby se ztotožnili 

s misí, vizí a cíli organizace,  

 jsou pozitivním příkladem integrity, společenské odpovědnosti a etického chování 

s cílem zlepšovat dobré jméno celé organizace [17],  

 jsou flexibilní a schopni přijímat jasná a včasná rozhodnutí, založená na dostupných 

informacích a znalostech, jakož i analyzovat dopady těchto rozhodnutí, apod. [6] 
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2.1.6 Agilní řízení 

Excelentní organizace jsou široce uznávané pro svoji schopnost efektivně identifikovat příležitosti a hrozby a 

reagovat na ně [6]. 

V praxi pak tyto organizace: 

 systematicky odhalují změny ve svém externím prostředí a tyto změny převádějí 

do scénářů vlastního budoucího vývoje [17], 

 převádějí své strategie do propojených procesů, projektů a organizačních struktur a 

zajišťují, aby změny mohly být v celém hodnotovém řetězci implementovány 

přiměřenou rychlostí, 

 vytváří vhodné kombinace ukazatelů výkonnosti procesů a souvisejících měřítek 

výstupů umožňující přezkoumání účelnosti a účinnosti klíčových procesů a jejich 

podílu na dosažení strategických cílů [6],  

 uplatňují efektivní přístupy k řízení projektů a změn, 

 vhodně přizpůsobují svou organizační strukturu tak, aby ta podporovala naplňování 

strategických cílů apod. [17] 

2.1.7 Dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků 

Excelentní organizace si cení svých pracovníků a vytváří kulturu zmocňování pro dosahování jak podnikových, 

tak osobních cílů. 

Excelentní organizace kromě jiného v praxi: 

 definují dovednosti, kompetence a úrovně výkonnosti pracovníků, které jsou 

požadované pro dosahování poslání, vize a strategických cílů,  

 efektivně plánují získávání, rozvoj a udržení talentů, jichž je potřeba k naplnění těchto 

potřeb [6], 

 slaďují osobní cíle pracovníků a cíle týmů s cíli celé organizace, 

 zajišťují rovnováhu pracovního a osobního života v realitě nepřetržitého on-line 

připojení a postupující globalizace, 

 respektují různorodost svých pracovníků a pro všechny skupiny svých pracovníků 

zaručují rovnost příležitostí, 

 rozvíjejí znalosti svých pracovníků a motivují je k jejich zapojení do činností 

zlepšování a inovací apod. [17] 
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2.1.8 Trvalé dosahování vynikajících výsledků 

Excelentní organizace dosahují trvale udržitelných vynikajících výsledků, které odpovídají jak krátkodobým, 

tak dlouhodobým potřebám všech jejích zainteresovaných stran v kontextu, ve kterém působí. 

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 jsou pozorné 

vůči jakýmkoli změnám, 

 definují a využívají vyvážený soubor výsledků pro přezkoumání svého pokroku, 

poskytují přehled dlouhodobých a krátkodobých priorit a řídí veškerá očekávání svých 

zainteresovaných stran [6], 

 své výsledky podrobují pravidelnému hodnocení, aby zlepšily svou výkonnost a 

zajišťovaly také přínosy pro své zainteresované strany, 

 efektivně řídí svá strategická, provozní i finanční rizika, 

 zajišťují, aby vedoucí pracovníci měli vždy spolehlivé a přesné informace 

o dosahovaných výsledcích, protože jen ty garantují včasné a objektivní rozhodování, 

apod. [17] 

2.2 EFQM Model excelence 2013 

 

Obrázek 4 EFQM Model excelence [6] 

EFQM Model excelence popsaný výše uvedeným diagramem (viz Obrázek 4) je obecný rámec 

založený na devíti kritériích. Pět z nich jsou „Předpoklady“ a čtyři jsou „Výsledky“ [6]. Tento 

model hodnotí organizaci z holistické perspektivy tím, že zkoumá, co organizace dělá a jak to 

dělá („Předpoklady“) a to, čeho organizace dosahuje („Výsledky“) [14]. „Výsledky“ jsou 
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způsobeny „Předpoklady“ a „Předpoklady“ jsou zlepšovány pomocí zpětné vazby 

z „Výsledků“. 

Šipky zdůrazňují dynamický charakter Modelu a znázorňují, jak učení se, kreativita a inovace 

napomáhají zlepšovat předpoklady, které zpětně vedou ke zlepšeným výsledkům [6].  

Kritérium 1: Vedení 

Excelentní organizace mají vůdčí osobnosti, které formulují a poté i naplňují budoucnost, 

když zároveň vystupují jako modelové vzory při dodržování hodnot, etiky a vzájemné důvěry. 

Jsou však i natolik flexibilní, aby umožnili organizaci předvídat budoucí trendy vývoje a rychle 

reagovat na nejrůznější podněty v zájmu zajištění trvalého úspěchu organizace [6]. 

Subkritérium 1a.: Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají jako vzory 

Lídři excelentních organizací např.: 

 Zabezpečují jejich budoucnost definováním a komunikováním hlavního účelu, který je 

základem pro jejich celkovou misi, poslání, hodnoty, etiku a podnikové vystupování.  

 Zasazují se o hodnoty organizace a jsou vzory integrity, společenské odpovědnosti a 

etického chování, a to jak interně, tak externě. 

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

dosahovali. 

 I přezkoumávání a zlepšování efektivnosti osobního vystupování v roli lídra je dalším 

významným aspektem u tohoto subkritéria [6]. 

Subkritérium 1b.: Lídři definují, monitorují a přezkoumávají systém managementu 

organizace a jeho výkonnost a podněcují jejich zlepšování 

Lídři excelentních organizací např.: 

 Definují a využívají vyvážený soubor výsledků pro přezkoumávání pokroku 

organizace, poskytují přehled dlouhodobých a krátkodobých priorit a řídí veškerá 

očekávání klíčových zainteresovaných stran. 

 Hodnotí soubor dosažených výsledků, aby zlepšili budoucí výkonnost, a zajišťují 

trvale udržitelné přínosy pro všechny zainteresované strany organizace. 

 Svá rozhodnutí opírají o konkrétní a spolehlivé informace a využívají všechny 

dostupné znalosti pro vysvětlování stávající a predikované výkonnosti relevantních 

procesů [6]. 
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Subkritérium 1c.: Lídři se angažují vůči externím zainteresovaným stranám 

Toto subkritérium zahrnuje např. tyto aktivity lídrů: 

 Využívání přístupů pro pochopení a předvídání různých potřeb a očekávání klíčových 

zainteresovaných stran organizace a pro reagování na ně. 

 Zajišťování toho, aby pracovníci organizace jednali eticky, odpovědně a čestně. 

 Transparentní a odpovědné jednání vůči zainteresovaným stranám a společnosti jako 

celku. 

 Zavádění sdílené hodnoty, odpovědnosti, etiky a kultury důvěry a otevřenosti v celém 

hodnotovém řetězci [6]. 

Subkritérium 1d.: Lídři spolu s pracovníky organizace posilují kulturu excelence 

Lídři excelentních organizací např.: 

 Díky svým zkušenostem, svému jednání a chování inspirují pracovníky a vytvářejí 

kulturu angažovanosti, vlastnictví, zmocňování, zlepšování a zodpovědnosti a inspirují 

pracovníky. 

 Chápou, že dosažení trvalé výhody závisí na jejich schopnosti rychle se učit a pružně 

reagovat, pokud je to třeba. 

 Propagují a podporují rovné příležitosti a rozmanitost a také podporují pracovníky 

v celé organizaci při dosahování plánů, cílů a cílových hodnot. 

 Propagují kulturu, která přispívá ke generování nových nápadů a nových způsobů 

myšlení, s cílem podněcovat inovace a rozvoj organizace [6]. 

Subkritérium 1e.: Lídři zajišťují, aby byla organizace flexibilní a řídila změny efektivně 

Lídři excelentních organizací i mimo jiné: 

 Jsou dostatečně flexibilní a prokazují tak svoji schopnost přijímat jasná a včasná 

rozhodnutí, která jsou založená na dostupných informacích, předchozích znalostech a 

zkušenostech a na zvážení dopadů těchto rozhodnutí. 

 Zvažují hledisko „lidé, planeta a zisk“ (3P - People, Planet and Profit) při vyvažování 

někdy protichůdných požadavků, kterým musí čelit. 

 Efektivně řídí změny prostřednictvím strukturovaného řízení projektů a cíleného 

zlepšování procesů a aplikují strukturovaný přístup pro generování a výběr prioritních 

kreativních nápadů. 
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 Nejslibnější nápady testují a zpřesňují a přidělují zdroje na jejich realizaci [6]. 

Kritérium 2: Strategie 

Excelentní organizace uplatňují svou misi a vizi vypracováním strategie zaměřené 

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

umožnily naplňování této strategie [6]. 

Subkritérium 2a.: Strategie je založena na pochopení potřeb a očekávání jak 

zainteresovaných stran, tak externího prostředí 

Toto subkritérium může zahrnovat např.: 

 Shromažďování informací o potřebách a očekáváních zainteresovaných stran jako 

vstup do rozvoje a přezkoumávání strategie a podpůrných politik organizace. 

 Identifikaci, analýzu a pochopení externích ukazatelů, jako jsou např. trendy v globální 

a lokální ekonomice, na trhu a ve společnosti, které mohou organizaci ovlivňovat. 

 Používání mechanismů k identifikaci změn v externím prostředí a převádění těchto 

změn do možných budoucích scénářů pro organizaci [6]. 

Subkritérium 2b.: Strategie je založena na pochopení interní výkonnosti a způsobilosti 

Excelentní organizace např.:  

 Analyzují trendy provozní výkonnosti, jejichž cílem je pochopit své stávající a 

potenciální schopnosti a kapacitu a identifikují, kde je nezbytné se dále rozvíjet, aby 

mohlo být dosaženo strategických cílů. 

 Analyzují údaje a informace o stávajících a potenciálních hlavních kompetencích a také 

způsobilostech partnerů s cílem pochopit, jak doplňují způsobilosti organizace. 

 Porovnávají svoji výkonnost s relevantními benchmarky s cílem pochopit svoje 

relativní silné stránky a oblasti pro zlepšení [6].  

Subkritérium 2c.: Strategie a podpůrné politiky jsou rozvíjeny, přezkoumávány a 

aktualizovány 

Toto subkritérium zahrnuje například následující aktivity. 

 Integrování konceptu trvale udržitelnosti do své strategie, hodnotového řetězce a 

tvorby procesů a přidělování potřebných zdrojů ke splnění těchto cílů. 

 Vytváření a udržování jasné strategie a podpůrných politik k naplňování poslání a vize 

organizace. 
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 Zavádění efektivních mechanismů k řízení strategických rizik identifikovaných 

prostřednictvím vytváření scénářů [6]. 

Subkritérium 2d.: Strategie a podpůrné politiky jsou sdělovány, implementovány a 

monitorovány 

Excelentní organizace např.: 

 Převádějí své strategie do propojených procesů, projektů a podnikových struktur a 

zabezpečují to, aby změny mohly být v celém hodnotovém řetězci implementovány 

odpovídající rychlostí. 

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

jejich stávajícími i potenciálními schopnostmi a strategickými cíli. 

 Zajišťují dostupnost finančních, lidských a technologických zdrojů pro rozvoj 

organizace. 

 Stanovují jasné záměry a cíle pro inovace, založené na znalosti trhu. 

 Uplatňují strategii a podpůrné politiky systematickým způsobem s cílem dosáhnout 

žádaných výsledků, přičemž jasně definují vztah příčin a následků [6]. 

Kritérium 3: Pracovníci 

Excelentní organizace si váží svých pracovníků a vytvářejí prostředí, umožňující vzájemně 

prospěšné plnění cílů organizace i cílů osobních. Rozvíjejí schopnosti svých pracovníků a 

podporují rovnost a spravedlnost. Starají se o pracovníky, komunikují s nimi, oceňují je 

a uznávají je způsobem, který je motivuje, vzbuzuje angažovanost a umožňuje pracovníkům 

využívat jejich znalosti a dovednosti ve prospěch organizace [6]. 

Subkritérium 3a.: Plány pracovníků podporují strategii organizace 

Excelentní organizace v praxi např.: 

 Mají jednoznačně definovány úrovně výkonnosti pracovníků požadované 

pro dosahování strategických cílů.  

 Rychle přizpůsobují svou organizační strukturu s cílem podpořit dosažení 

strategických cílů. 

 Svým zaměstnancům a jejich představitelům dávají možnost zapojování se do rozvíjení 

personální strategie, politik a plánů, a pokud je to vhodné, zavádějí kreativní a 

inovativní přístupy. 



17 

 

 Dále využívají zaměstnanecké průzkumy a jiné formy zpětné vazby od zaměstnanců 

pro zlepšování personálních strategií, politik a plánů [6]. 

Subkritérium 3b.: Jsou rozvíjeny znalosti a způsobilosti pracovníků 

Toto subkritérium pojímá například následující aktivity. 

 Definování dovedností, kompetencí a úrovně výkonnosti pracovníků požadované 

pro dosahování poslání, vize a strategických cílů organizace. 

 Efektivní plánování získávání, rozvoje a udržování talentů potřebných k naplnění 

těchto potřeb. 

 Rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků a pomáhání jim ve zlepšování 

výkonnosti. 

 Zajišťování toho, aby pracovníci měli nezbytné nástroje, kompetence, zdroje a 

příležitosti a mohli tak maximalizovat své přínosy [6]. 

Subkritérium 3c.: Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojováni a zmocňováni 

Excelentní organizace např.: 

 Slaďují cíle jednotlivců i týmů a zmocňují pracovníky k plnému využití jejich 

potenciálu v duchu opravdového partnerství.  

 Chápou, že inovace se mohou vztahovat na produkty, procesy, marketing organizační 

strukturu i podnikatelské modely. 

 Podporují své pracovníky, aby byli vyslanci image a pověsti organizace a inspirují je 

k účasti na aktivitách, které přispívají širší společnosti. 

 Formují napříč organizace kulturu kreativity a inovací, aby pracovníci měli otevřené 

myšlení a mohli rychle reagovat na výzvy, kterým čelí [6]. 

Subkritérium 3d.: Pracovníci komunikují efektivně v celé organizaci 

Excelentní organizace např.: 

 Chápou komunikační potřeby svých pracovníků a využívají vhodné strategie a nástroje 

udržování dialogu.  

 Umožňují a podporují sdílení informací, znalostí a nejlepších praktik a dosahují 

dialogu v celé organizaci. 

 Vytvářejí kulturu neustálého zlepšování efektivity spolupráce a týmové práce v celém 

hodnotovém řetězci [6]. 
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Subkritérium 3e.: Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno 

Excelentní organizace např.: 

 Uznávají úsilí a úspěchy svých pracovníků a motivují je tak, aby se zapojili 

do zlepšování a inovací.  

 Propagují kulturu vzájemné podpory, uznávání a péče mezi jednotlivci a mezi týmy a 

zajišťují zdravou rovnováhu pracovního a osobního života v realitě nepřetržitého     

on-line připojení, postupující globalizace a nových způsobů práce. 

 Respektují a využívají různorodost svých pracovníků, společenství a trhů, o které 

organizace pečuje [6]. 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

Excelentní organizace se plánují a řídí externí partnerství, dodavatele a interní zdroje s cílem 

podporovat strategii, politiku a efektivní fungování procesů. Zajišťují efektivní řízení 

environmentálních a společenských dopadů [6]. 

Subkritérium 4a.: Partneři a dodavatelé jsou řízeni s ohledem na trvale udržitelný 

prospěch  

Excelentní organizace např.:  

 Tvoří trvale udržitelný vztah s partnery a dodavateli založeném na vzájemné důvěře, 

úctě a otevřenosti. 

 Zajišťují, aby partneři a dodavatelé pracovali v souladu se strategiemi a hodnotami 

organizace. 

 Budují odpovídající sítě umožňující identifikovat příležitosti pro možná partnerství, 

jejichž prostřednictvím zvýší své schopnosti a schopnost vytvářet přidanou hodnotu 

pro zainteresované strany.  

 Spolupracují s partnery, aby dosáhly vzájemného prospěchu a zvýšily hodnotu 

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

a znalostmi [6]. 

Subkritérium 4b.: 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. 
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 Uplatňují finanční strategie, politiky a procesy podporující celkovou strategii 

organizace a zajišťující finanční odolnost. 

 Hodnotí, vybírají a validují investice jak do hmotných, tak do nehmotných aktivit. 

 Přidělují zdroje, aby zabezpečily spíše dlouhodobé potřeby než jen krátkodobý zisk, a 

je-li to relevantní, aby se staly a udržely konkurenceschopnými [6]. 

Subkritérium 4c.: Budovy, zařízení, materiály a přírodní zdroje jsou řízeny trvale 

udržitelným způsobem 

Excelentní organizace např.:  

 Měří a optimalizují dopad svých činností a životního cyklu výrobků a služeb na veřejné 

zdraví, bezpečnost a životní prostředí. 

 Minimalizují místní a globální negativní environmentální dopady a stanovují si 

ambiciózní cíle pro plnění právních norem a požadavků, a to nad jejich rámec. 

 Optimalizují používání a efektivně řídí životní cyklus a fyzickou bezpečnost svých 

hmotných aktiv, včetně budov, zařízení a materiálů. 

 Aktivně zvyšují ekonomické, environmentální a sociální standardy ve svém odvětví [6].  

Subkritérium 4d.: Technologie je řízena s cílem podpořit uskutečňování strategie 

 Excelentní organizace řídí portfolio technologií, které podporují celkovou strategii 

organizace, dále hodnotí a rozvíjejí portfolio technologií, jejichž cílem je zvýšit agilnost 

procesů, projektů a organizace.  

 Excelentní organizace také zapojují relevantní zainteresované strany do vývoje a 

aplikace nových technologií s cílem maximalizovat generované přínosy a v neposlední 

řadě využívají technologie k podpoře kultury kreativity a inovací [6]. 

Subkritérium 4e.: Informace a znalosti jsou řízeny s cílem podpořit efektivní 

rozhodování a budovat způsobilost organizace 

Excelentní organizace např.: 

 Zajišťují a monitorují přístup k důležitým informacím a znalostem pro své pracovníky 

a externí uživatele, přičemž zajišťují jak bezpečnost, tak i ochranu duševního 

vlastnictví organizace.  
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 Převádějí údaje na informace, a je-li to vhodné, na znalosti, které lze sdílet a efektivně 

využívat a zajišťují, aby jejich lídři měli k dispozici přesné a dostatečné informace, 

které jim pomáhají při včasném rozhodování. 

 Dále realizují nápady v časovém rámci, který maximalizuje výhody, jež lze získat [6]. 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Excelentní organizace navrhují, řídí a zlepšují procesy, produkty a služby s cílem generovat 

zvyšující se hodnotu pro zákazníky a další zainteresované strany [6]. 

Subkritérium 5a.: Procesy jsou navrhovány a řízeny s cílem optimalizovat hodnotu pro 

zainteresované strany 

 Excelentní organizace např. používají rámec klíčových procesů k implementaci 

strategie organizace a řídí procesy od začátku až do konce, a to i ty procesy, které 

přesahují hranice organizace. Také využívají údaje o stávající výkonnosti a způsobilosti 

svých procesů a stejně tak vhodné benchmarky pro podporování kreativity, inovací a 

zlepšování.  

 Dále vytvářejí vhodné kombinace ukazatelů výkonnosti procesů a souvisejících 

měřítek výstupů umožňující přezkoumání účelnosti a účinnosti klíčových procesů a 

jejich podílu na dosažení strategických cílů. A rovněž usilují o to, aby vlastníci procesů 

chápali svou roli a odpovědnost při navrhování, udržování a zlepšování procesů [6]. 

Subkritérium 5b.: Výrobky a služby jsou vyvíjeny s cílem vytvářet optimální hodnotu 

pro zainteresované strany 

Excelentní organizace např.: 

 Usilují o inovování a vytvářejí hodnoty pro své zákazníky tím, že je zapojují 

do rozvíjení nových a inovativních výrobků, služeb a zkušeností všude tam, kde je to 

vhodné. 

 Rozvíjejí své portfolio v souladu s měnícími se potřebami stávajících a potenciálních 

skupin zákazníků. 

  Vytváří portfolio svých výrobků a služeb a aktivně řídí celý životní cyklus produktů 

trvale udržitelným způsobem [6]. 

Subkritérium 5c.: Výrobky a služby jsou efektivně propagovány a uváděny na trh 

Excelentní organizace např. znají jednotlivé skupiny svých stávajících i potenciálních 

zákazníků a předvídají jejich různé potřeby a očekávání. Potřeby, očekávání a potenciální 
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požadavky převádí na atraktivní a trvale udržitelné hodnotové přínosy a rozvíjejí marketingové 

strategie propagace výrobků a služeb cílovým zákazníkům a skupinám uživatelů [6]. 

Subkritérium 5d.: Výrobky a služby jsou vytvářeny, dodávány a řízeny  

Excelentní organizace např.: 

 Vytvářejí a poskytují výrobky a služby s cílem plnit nebo překračovat potřeby a 

očekávání zákazníků v souladu s nabízenými hodnotovými přínosy.  

 Vytvářejí účelný a účinný hodnotový řetězec, aby zajistily trvalé poskytování slíbených 

hodnotových přínosů. 

 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 [6]. 

Subkritérium 5e.: Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zdokonalovány 

Toto subkritérium zahrnuje i mimo jiné následující aktivity. 

 Segmentace zákazníků v souladu se strategií organizace a přijímání vhodné politiky a 

procesů pro účelné a účinné řízení vztahů. 

 Budování a udržování dialogu se zákazníky, založeného na otevřenosti a 

transparentnosti. 

 Průběžné monitorování a přezkoumávání zkušeností a vnímaní svých zákazníků a 

vhodné reagování na jakoukoli zpětnou vazbu. 

 Zajištění toho, aby zákazníkům byly jasné jejich povinnosti ohledně užívání výrobků a 

služeb [6]. 

Kritérium 6: Zákazníci – výsledky 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující 

potřeby a očekávání jejich zákazníků [6]. 

Každé výsledkové kritérium se dále člení už pouze na dvě dílčí subkritéria.  
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Subkritérium 6a.: Měřítka vnímání 

Jedná se o vnímání organizace zákazníky, které může být zjištěno z řady zdrojů, včetně 

přehledů názorů zákazníků, diskusí v ohniskových skupinách, hodnocení ze strany 

zaměstnavatelů, pochval, stížností apod. Tato měřítka by měla jasně zajistit jasné pochopení 

toho, jaká je z pohledu zákazníka efektivnost aplikace a výstupů zákaznické strategie, 

podpůrných politik a procesů organizace. 

V závislosti na charakteru a poslání organizace mohou tato měřítka zahrnovat následující 

aspekty. 

 Dobré jméno a image organizace, hodnotu výrobků a služeb, 

 zákaznický servis, vztahy se zákazníky a zákaznickou podporu a 

 loajalitu a angažovanost zákazníků [6]. 

Subkritérium 6b.: Ukazatele výkonnosti 

Jedná se o interní ukazatele využívané vedením organizace pro monitorování, pochopení, 

předvídání a zlepšování výkonnosti, ale také pro předvídání toho, jak tato výkonnost ovlivní 

vnímání zákazníků. Tato měřítka by měla umožnit poznání efektivnosti rozšíření a naplňování 

strategie, politik a procesů organizace orientovaných na zákazníky. 

Měřítka můžou zahrnovat ukazatele výkonnosti např. těchto aspektů:  

 poskytování výrobků a služeb,  

 řešení stížností,  

 zapojení zákazníků a partnerů do vývoje produktů, procesů atd. [6]. 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující 

potřeby a očekávání jejich pracovníků [6]. 

Subkritérium 7a.: Měřítka vnímání 

Jedná se o vnímání organizace pracovníky, které může být zjištěno z řady zdrojů, jako např. 

přehledů názorů pracovníků, diskusí v ohniskových skupinách, rozhovorů a 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 mohou zahrnovat i mimo jiné vnímání těchto aspektů: 

 spokojenost, zapojení a angažovanost lidí,  
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 motivaci, zmocňování a řízení kompetencí, 

 vzdělávání a kariérní rozvoj, 

 pracovní podmínky [6].  

Subkritérium 7b.: Ukazatele výkonnosti 

Jedná se o interní ukazatele používané vedením organizace pro monitorování, pochopení, 

předvídání a zlepšování výkonnosti pracovníků a pro předvídání toho, jak je tato výkonnost 

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

personální strategie, podpůrných politik a procesů organizace. 

V závislosti na charakteru a poslání organizace mohou být tato měřítka stanovena jako: 

 zapojení a angažovanost, 

 stanovování cílů, řízení kompetencí a výkonnosti, 

 výkonnost vedení, 

 vzdělávání a kariérní rozvoj [6]. 

Kritérium 8: Společnost - výsledky 

Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající výsledky splňující nebo překračující 

potřeby a očekávání relevantních externích zainteresovaných stran včetně životního 

prostředí [6]. 

Subkritérium 8a.: Měřítka vnímání 

Tato měřítka (ukazatele) jsou obrazem vnímání organizace okolím, které může být zjištěno 

z mnoha různých zdrojů, včetně přehledů názorů, diskusí v ohniskových skupinách, zpráv 

z médií, rozhovorů a strukturovaných hodnocení od nevládních organizací, představitelů 

veřejnosti apod. Měřítka vnímání by měla zajistit jednoznačné pochopení toho, jaká je 

z pohledu organizace efektivnost aplikace a výstupů společenské a environmentální strategie, 

podpůrných politik a procesů organizace. 

Měřítka mohou zahrnovat vnímání následujících aspektů:  

 environmentální dopady, 

 společenské dopady a 

 ocenění a pozornost věnována tiskem [6]. 
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Subkritérium 8b.: Ukazatele výkonnosti 

Jedná se o 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. 

Měřítka mohou zahrnovat ukazatele výkonnosti například aspektů, jako jsou: 

 environmentální, ekonomické a společenské aktivity,  

 výkonnost v oblasti zdraví a bezpečnosti,  

 výkonnost v oblasti odpovědného využívání zdrojů a zásobování [6]. 

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 

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

překračují potřeby a očekávání jejich ekonomicky zainteresovaných stran [6]. 

Subkritérium 9a.: Ekonomické výstupy 

Tato měřítka jsou klíčovými finančními i nefinančními výsledky, které prokazují úspěšnost 

aplikace strategie organizace.  

S ohledem na charakter a poslání organizace mohou tyto ukazatele zahrnovat např.: 

 finanční výsledky, 

 realitu v porovnání s rozpočtem, 

 objemy poskytnutých klíčových výrobků nebo služeb, 

 výsledky výkonnosti klíčových procesů [6]. 

Subkritérium 9b.: Ekonomické ukazatele výkonnosti 

Tato měřítka jsou klíčovými finančními i nefinančními ukazateli a jsou používána k měření 

provozní výkonnosti organizace. Napomáhají monitorovat, chápat, předvídat a zlepšovat 

výstupy činností dané organizace. 

S ohledem na charakter a poslání organizace mohou tyto ukazatele zahrnovat např.: 

 finanční ukazatele,  

 náklady na projekty,  

 klíčové ukazatele výkonnosti procesů, 
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 výkonnost partnerů a dodavatelů [6].  

2.3 Logika RADAR 

Logika RADAR (viz Obrázek 5) je dynamickým hodnotícím rámcem a silným nástrojem 

managementu, který poskytuje strukturovaný přístup ke zjišťování výkonnosti organizace [6]. 

Jde o logické schéma, které ve svém komplexu představuje nejnáročnější, ale i neobjektivnější 

alternativu vyhodnocování ve vztahu k EFQM Modelu excelence [2] a jak již bylo výše 

uvedeno, je v podstatě zkratkou, vytvořenou z prvních písmen pěti anglických výrazů.  

 

Obrázek 5 Logika RADAR [6] 

V logice RADAR se na nejvyšší úrovni uvádí, že organizace potřebuje: 

 stanovit výsledky, kterých hodlá dosáhnout jako součást své strategie, 

 naplánovat a rozvíjet integrovaný soubor jasných přístupů pro získání požadovaných 

výsledků jak v současnosti, tak v budoucnu, 

 aplikovat tyto přístupy systematickým způsobem, aby se zajistila jejich implementace a 

 ohodnotit a zdokonalovat aplikované přístupy na základě monitorování a analýzy 

dosažených výsledků a probíhajících činností učení se. 

Matice RADAR pro předpoklady 

Matice pro předpoklady se používá jako pomůcka při analýze přístupů, které tvoří pět kritérií 

předpokladů:  

 Vedení  

 Strategie  

 Pracovníci  

 Partnerství a zdroje  

 Procesy, výrobky a služby  
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Matice pro předpoklady se aplikuje na základě všech dostupných důkazů na soubor přijatých 

přístupů. Obsahuje návod na to, co se očekává, že organizace prokáže. Celkové hodnocení 

by nemělo přesáhnout hodnotu, která byla udělena přijatým přístupům [6]. 

Matice RADAR pro výsledky  

Matice pro výsledky je pomůckou při analýze výsledků, které tvoří čtyři kritéria výsledků:  

 Zákazníci – výsledky  

 Pracovníci – výsledky  

 Společnost – výsledky  

 Ekonomické výsledky  

Aplikuje se na základě všech dostupných důkazů 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 [6]. 

Bodové hodnocení EFQM Modelu excelence 

Základním principem používání bodového hodnocení pomocí RADARu je, že v případě, když 

dojde ke zlepšení organizace, stoupne její bodové hodnocení vůči Modelu. 50 % možných 

bodů je přiděleno předpokladům a 50 % výsledkům. Toto rozdělení zajistí, že organizace bude 

schopna svou výkonnost trvale udržet i v budoucnu. Jestliže je organizace hodnocena pomocí 

matice RADAR, jsou každému z devíti kritérií přiřazeny váhy, s jejich pomocí jsou počítány 

přidělené body. Tyto váhy byly stanoveny v roce 1991 jako výsledek rozsáhlých diskusí napříč 

Evropou a EFQM tyto váhy pravidelně přezkoumává [6]. Jejich stávající rozdělení je uvedeno 

v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Váhy kritérií EFQM Modelu excelence [6] 

Kritérium (Předpoklady) Váha kritéria Kritérium (Výsledky) Váha kritéria 

Vedení 10 % Zákazníci – výsledky 15 % 

Strategie 10 % Pracovníci – výsledky 10 % 

Pracovníci 10 % Společnost – výsledky 10 % 

Partnerství a zdroje 10 % 
Ekonomické výsledky 15 % 

Procesy, výrobky a služby 10 % 
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3. Sebehodnocení 

Procesy sebehodnocení jsou v mnohých zahraničních organizacích standardní součástí 

systému managementu už několik let. Sebehodnocení je totiž jedním z klíčových předpokladů 

úspěšné implementace filozofie TQM do firemního prostředí [1]. Vzhledem k tomu, jaký mají 

organizace přístup ke zvyšování své výkonnosti, se v dlouhodobém horizontu projeví rozdíl 

mezi úspěšnými a neúspěšnými organizacemi [14]. V naprosté většině případů bylo 

sebehodnocení aplikováno efektivně a získané výsledky se staly výrazným impulsem k dalšímu 

rozvoji organizací a zlepšování ekonomických i mimoekonomických výsledků [1], tedy 

ke zvyšování výkonností organizací. 

V současnosti stovky organizací různých oborů po celém světě využívají EFQM Model 

excelence jako nástroj pro provádění sebehodnocení. To, že si stále více organizací uvědomuje 

význam a užitečnost sebehodnocení má za následek neustálý a nepřetržitý růst tohoto 

čísla [14]. 

Sebehodnocení je Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) definováno jako 

všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání organizace z hlediska jejích činností i výsledků na 

bázi EFQM Modelu Excelence. Sebehodnocení umožňuje organizaci zřetelně poznat její silné stránky a 

oblasti, ve kterých by mělo být uskutečněno další zlepšování, následně hodnocené z pohledu dosaženého 

pokroku [2].  

Výraz „všezahrnující“ znamená to, že proces sebehodnocení musí zahrnovat všechny činnosti 

organizace bez výjimky a aspekty dosahování ekonomických i mimofinančních výsledků 

jednotlivých organizací. Výraz „systematický“ v sobě obsahuje požadavek na to, aby se 

sebehodnocení stalo samozřejmou součástí systému managementu organizací, včetně nutnosti 

systematicky pracovat se zjištěními z procesu sebehodnocení. Pravidelnost sebehodnocení pak 

závisí na ochotě vynakládat zdroje na tento proces a na zvolené metodě sebehodnocení. 

V zahraničí je zatím nejpoužívanějším modelem, který slouží jako báze pro sebehodnocení, 

EFQM Model excelence. V koncepci ISO však může být vhodným modelem právě i nová 

norma ISO 9004:2009, která také v příloze A popis sebehodnocení uvádí [2]. 

Sebehodnocení umožňuje organizaci pochopit a identifikovat, kde mohou být 

implementována zlepšení [14], ale zároveň také odhalit její silné stránky [2]. V tomto směru 

se podobá interním prověrkám (auditům) systémů managementu kvality v koncepci ISO. 

Odlišnosti mezi standardně prováděnými interními audity a sebehodnocením vyplynou už 

u porovnání definic obou procesů. Definice sebehodnocení byla uvedena výše. Norma ISO 
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9000:2015 pak audity kvality definuje jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání 

důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. 

Kritériem auditů je přitom rozuměna řada postupů a požadavků, s nimiž se porovnávají 

záznamy, ověřená vyjádření o skutečnosti nebo jiné informace týkající se objektu auditu [2]. 

V Tabulce 2 jsou uvedeny některé základní odlišnosti mezi audity systémů managementu 

kvality a sebehodnocením. 

Tabulka 2 Základní odlišnosti mezi audity systémů managementu kvality a sebehodnocením [2] 

Audit Sebehodnocení 

Prověření stavu systému managementu 

kvality, včetně dodržování 

dokumentovaných postupů 

Porovnání s předlohou, respektive EFQM 

Modelem excelence, zahrnující všechny 

aktivity organizace 

Odhalování neshod systémového charakteru, 

nedodržování postupů a směrnic 

Určení silných a slabých stránek, přičemž slabé 

stránky jsou chápany jako příležitosti ke 

zlepšování 

Cílem je nalézt neshody Cílem je dosažení dalšího zlepšování 

Doba trvání auditu je několik dní 
Doba trvání sebehodnocení je několik týdnů 

až měsíců 

Zákazníkem může být i externí organizace 
Zákazníkem je výhradně vedení vlastní 

organizace 

 

Sebehodnocení na základě filozofie TQM může fungovat jako efektivní nástroj 

pro kontinuální zlepšování výkonnosti organizace a zaměření na spokojenost zainteresovaných 

stran (tedy majitelů, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a společnosti) zvyšuje celkovou 

konkurenceschopnost organizace. Podniková excelence představuje celkový cíl pro aktivity 

vedoucí ke zlepšování se zaměřením na samotnou cestu vedoucí ke zlepšování výkonnosti, ne 

na samotný cíl. Nejedná se tedy o stav, ale o dobrý zvyk, který může být založen na aplikaci 

sebehodnocení, jako celkové kvality přístupů ke zlepšení výkonu [14].  

Níže uvedený Obrázek 6 vyobrazuje souvislost mezi podnikovou excelencí, sebehodnocením, 

EFQM Modelem excelence a hodnotami TQM. Základní hodnoty TQM lze ilustrovat 

úrodnou půdou, kde má podniková excelence své kořeny, která je nezbytná pro rozvoj 

organizace. EFQM Model excelence pak představuje kořenový systém stromu, který 

umožňuje vstřebávat hodnoty v rámci filozofie TQM a sebehodnocení je znázorněno 
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kmenem stromu, jako báze pro úspěšný rozvoj základních hodnot. A konečně podniková 

excelence ilustrována zelení stromu – viditelné znamení „excelence“ ve všem co organizace 

dělá [14]. 

 

Obrázek 6 Souvislost mezi podnikovou excelencí, sebehodnocením, EFQM Modelem excelence a 

hodnotami TQM [14] 

Při aplikaci sebehodnocení zaměřeného na neustálé zlepšování je nezbytné zvážit tři 

následující aspekty.  

 Zaprvé organizace by si měla určit jednoduchou, ale zevrubnou cestu 

k upřednostňování příležitostí ke zlepšování zjištěných v posouzení.  

 Zadruhé by měla vytvořit vhodné prostředí a uvolit potřebné zdroje pro lidi, aby byli 

schopni naplánovat, zpracovat a realizovat zlepšení.  

 Zatřetí by se mělo stát sledování opatření rutinní součástí přezkoumání [14]. 

3.1 Základní postup sebehodnocení 

Na Obrázku 7 je uveden algoritmus sebehodnocení, který vychází z doporučeného a mnoha 

zahraničními zkušenostmi ověřeného postupu [17]. 



30 

 

 

Obrázek 7Algoritmus sebehodnocení [17] 

1. Dosažení shody o potřebě sebehodnocení  

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

Protože vrcholové vedení vždy projednává výsledky sebehodnocení, je shoda mezi jeho členy 

rozhodující [17]. 

2. Komunikace se zaměstnanci 

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

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

Nezáleží na formě komunikace, avšak jako nejefektivnější se jeví přímá komunikace při setkání 

se zaměstnanci. Tento krok nesmí být vedením organizace podceněn, jelikož z hlediska 

úspěchu sebehodnocení může být klíčový [17]. 

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 a toto je další úloha 

pro vedení organizace [1]. Nedílnou součástí tohoto kroku je i specializovaný výcvik týmu 

posuzovatelů. Jako minimální se z pohledu kvality sebehodnocení jeví alespoň třídenní výcvik, 

doprovázený předchozím samostudiem a řešením případových studií. Počet posuzovatelů 

nelze stanovit podle žádného exaktního vztahu, měl by záviset zvláště na rozsahu 
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sebehodnocení, míře podrobnosti zkoumání stavu organizace a zvolené technice 

sebehodnocení [17]. 

4. Zpracování plánu sebehodnocení 

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

aktivity by už měly být zpravidla 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 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. [17]. 

5. Vlastní realizace sebehodnocení  

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

výstupu má být především vyčerpávající seznam silných stránek, ale zvláště slabých stránek 

organizace, které jsou chápany jako příležitosti ke zlepšování. Aby tento seznam mohl sloužit 

jako vstup pro rozhodnutí o směrech dalšího zlepšování, je vhodné tento krok vnitřně členit 

ještě na několik dílčích fází: 

 sběr dat vhodnými technikami a posouzení jejich komplexnosti, 

 určení silných stránek a příležitostí ke zlepšování, 

 vypracování sebehodnotící zprávy, 

 předložení této zprávy a komunikace zjištění vrcholovému vedení [17]. 

6. Projednání výsledků vrcholovým vedením a stanovení priorit zlepšování 

Sebehodnotící zpráva musí být podrobně přezkoumána vrcholovým vedením, které také musí 

reagovat na identifikované slabé stránky v činnostech a výsledcích organizace. V pravomoci 

vrcholového vedení je rovněž rozhodnutí o tom, které slabé stránky budou řešeny projekty 

zlepšování a změn jako první [17]. 

7. Plánování a realizace projektu zlepšování 

Pokud organizace nenalezne logickou odezvu v konkrétních projektech zlepšování, je samotné 

nalezení příležitostí ke zlepšování zbytečné. Následný cyklus sebehodnocení by měl posoudit 

efektivnost a účinnost realizovaných opatření ke zlepšování [17]. 
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8. Další sebehodnocení 

Jakmile jakákoliv organizace začne s pomocí sebehodnocení systematicky vyhledávat 

příležitosti ke zlepšování, měla by vytvořit konzistentní předpoklady pro opakování 

sebehodnocení. To vyplývá z definice sebehodnocení a jen tak se sebehodnocení stane 

nástrojem neustálého a dynamického rozvoje těchto organizací i opravdovým zdrojem 

zvyšování znalostního potenciálu jejich zaměstnanců [17]. 

3.2 Techniky sebehodnocení 

Zejména zásluhou Evropské nadace pro management kvality je v současnosti k dispozici 

několik přístupů k sebehodnocení a to: 

 metoda simulace evropské ceny za kvalitu EQA, 

 metoda „pro forma“, 

 metoda maticového diagramu, 

 metoda workshopu, 

 metoda zapojení spolupracovníků, 

 metoda dotazníková. 

Přístupy se mezi sebou liší zejména svou náročností na zdroje, dobu trvání, exaktností a 

objektivitou výsledků [1]. Tyto nejběžnější přístupy, které mají své vlastní výhody a nevýhody 

jsou stručně popsány níže. 

3.2.1 Metoda simulace Evropské ceny za kvalitu EQA 

Tato metoda je věrnou kopií postupu uchazečů o tuto prestižní cenu a představuje 

nejnáročnější, ale zároveň i nejobjektivnější sebehodnotící metodu [1]. 

Tento přístup se provádí ve dvou krocích. Prvním krokem je sběr dat, který zahrnuje i 

vypracování rozsáhlé sebehodnotící zprávy v souladu s pokyny žádosti o Evropskou cenu 

za kvalitu. Data jsou shromažďována členy týmu a závěrečná zpráva je pak sestavena 

manažerem projektu a předložena vrcholovému vedení organizace [14]. Samotný dokument 

tedy sebehodnotící zpráva je přesně limitována na 75 stran textu (včetně tabulek, obrázků a 

grafů) [1]. 

Druhým krokem tohoto přístupu, který je zahájen tehdy, když vrcholový management 

posoudí sebehodnotící zprávu jako reálný popis podniku, je posouzení odborníky [14]. Jedná 

se o posouzení odborníků, kteří absolvovali speciální licencovaný výcvik v EFQM. Každý 
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z posuzovatelů zprávu individuálně vyhodnotí, identifikuje silné stránky a příležitosti 

ke zlepšování a bodově ohodnotí plnění kritérií EFQM Modelu excelence [1]. Následuje 

tzv. konsensus mítink, kde musí být dosaženo shody posuzovateli v konečném bodovém 

hodnocení [14]. V domluveném termínu posoudí tým posuzovatelů daný stav přímo na místě, 

aby předem zjištěné skutečnosti verifikoval a následně vypracoval závěrečnou zprávu 

(tzv. feedback report) [1]. Závěrečná zpráva je pak předložena vrcholovému vedení 

organizace, které výsledky projedná a vybere priority pro zlepšování, uvolní potřebné zdroje a 

projekty zlepšování realizuje [14].  

3.2.2 Metoda „pro forma“ 

Zkušenosti ukazují, že tento přístup je zatím naprosto dominujícím přístupem, který si zvolila 

k sebehodnocení většina zahraničních i tuzemských organizací. Je to zásluhou poměrně 

srozumitelného algoritmu této metody, předem připravených pomůcek, které mohou 

posuzovatele při vlastním průběhu dobře usměrňovat, a poměrně vysoké přesnosti 

hodnocení [1]. 

Pro forma přístup k sebehodnocení spočívá ve tvorbě 32 formulářů, přičemž každému 

z dílčích kritérií EFQM Modelu excelence by měl být určen jeden. Všechny formuláře jsou 

rozděleny do třech sekcí (silné stránky, příležitosti ke zlepšování a důkazy), kde 

se zaznamenávají všechna zjištění. Formuláře jsou vyplňovány členy organizace, a to buď 

jednotlivci, nebo týmy [14]. K samotnému bodovému hodnocení jsou přizváni vycvičení 

posuzovatelé a vedení je pak předložena závěrečná sebehodnotící zpráva, která může mít 

charakter souboru vyplněných formulářů doplněných o nutný komentář. Vedení organizace 

tuto zprávu posoudí a rozhodne o realizaci nutných zlepšení [1].  

3.2.3 Metoda maticového diagramu 

Jde patrně o nejméně komplikovanou, současně ale i nejméně objektivní a přesnou metodu 

sebehodnocení [1].  

Tento přístup k sebehodnocení využívá předem vytvořené matice, ve které je počet sloupců 

roven devíti hlavním kritériím EFQM Modelu excelence (tj. od kritéria vedení až po kritérium 

klíčové výsledky výkonnosti) a počet řádků je závislý na rozhodnutí, kolik úrovní dosaženého 

stavu vyzrálosti systému managementu bude v matici definováno. Doporučuje se, aby počet 

řádků byl 10, to znamená, že pro každé z hlavních kritérií je maticí vypracován soubor desíti 

vyhlášení o reálné úrovni plnění požadavků modelu. Dosaženou úroveň tým posuzovatelů 

hodnotí přidělením bodů od 1 do 10 [17]. 
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Metoda maticového diagramu může být použita na jakékoli organizační úrovni a umožní 

pochopit kritéria EFQM Modelu excelence praktickým způsobem [14]. 

3.2.4 Metoda workshopu 

Je to jediná ze sebehodnotících technik, která vyžaduje aktivní roli a účast vrcholového vedení 

organizace v podobě toho, že členy sebehodnotícího týmu jsou členové vrcholového vedení 

příslušné organizace. Přímou odpovědnost nejenom za vyhodnocení stavu vyzrálosti systému 

managementu vlastní organizace, ale i za samotný sběr a vyhodnocení dat má zde totiž 

vrcholové vedení organizace [17]. 

Je-li tato metoda prováděna v organizaci poprvé, vyžaduje podporu alespoň jednoho 

odborníka (vycvičeného posuzovatele) [14], který by však nikdy neměl hrát roli rozhodujícího 

arbitra, ale pouze moderátora a rádce [1].  

3.2.5 Metoda zapojení spolupracovníků 

Je další ze zdrojově náročných metod, která vhodně využívá některé prvky předchozích 

metod, zejména metody simulace Evropské ceny za jakost. Pro tuto metodu je typické 

zapojení všech zaměstnanců organizace do všech fází sebehodnocení. Podmínkou aplikace 

této metody je využití posuzovatelů, kteří absolvovali speciální licencovaný výcvik např. 

v Evropské nadaci pro management kvality [1]. 

3.2.6 Metoda dotazníková 

Je bezesporu technikou přitažlivou pro všechny, kteří přišli do styku se standardy systémů 

managementu jakosti, např. normami ISO řady 9000. Má totiž svým charakterem nejblíže 

k procesům interních auditů systémů managementu jakosti. Evropská nadace pro management 

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

sada hodnotících otázek [17]. Míra plnění požadavků je hodnocena procentuálně od nuly 

do sta [1].  

Organizace mají dvě možnosti:  

 využít speciální publikaci EFQM, obsahující seznam otázek a vysvětlení postupu 

vyhodnocení,  

 vytvořit dotazník, který by přesně korespondoval s charakterem procesů organizace, a 

který umožní lépe podchytit zvláštnosti organizací [17]. 

Při této metodě je nejméně náročný výcvik, ale výsledky jsou však pouze orientační a 

nemohou sloužit k externímu benchmarkingu [1]. 
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3.3 Všeobecná hlediska 

Neexistuje nic takového jako „pravé metody pro sebehodnocení“. V podstatě by se 

sebehodnocení mělo a může provádět různými způsoby v různorodých organizacích. Všechny 

přístupy k sebehodnocení popsané výše mohou být užitečné a rozhodnutí organizace, kterou 

z metod použít, ovlivňují různé faktory (především organizační kultura a její konkrétní 

potřeby) [14]. 
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4. Sebehodnocení divize sedadlových systémů 

Sebehodnocení divize sedadlových systémů bylo provedeno ve společnosti 

Brose CZ, spol. s r. o., která je blíže popsána níže. Protože se společnost Brose CZ ještě 

nesetkala s žádnou z výše uvedených metod sebehodnocení, ale na druhou stranu pravidelně 

provádí interní audity systémů managementu kvality, byla vzhledem k tomu vybrána metoda 

sebehodnocení dotazníková, která má nejblíže k procesům interních auditů systémů 

managementu kvality a je vhodná k prvotnímu přezkoumání organizace pokud jde 

o sebehodnocení. 

Prvotní seznámení managementu společnosti s EFQM Modelem excelence proběhlo již 

v roce 2014, kdy byl management seznámen s tímto modelem pomocí prezentace s myšlenkou 

„Proč nezískat prestižní ocenění za to, co děláme?“ (viz Obrázek 8). Iniciativa tehdejší manažerky 

kvality a následná prezentace, která byla distribuována skrze management, vedla k prvotnímu 

impulzu pro provedení sebehodnocení ve společnosti Brose CZ.  

Do roku 2011 od doby, kdy byla společnost Brose CZ založena, probíhal její růst přiměřenou 

rychlostí, avšak poté nastal skokový růst společnosti, který trvá dodnes. Vzhledem k tomu 

došlo k rychlým změnám ve všech procesech, vznikly zcela nové projekty, nastaly změny i 

ve stávajících projektech a byla nezbytná reorganizace. Změny nejsou efektivně 

komunikovány, vzniká neformální komunikace a fámy. V posledním roce dochází k velké 

fluktuaci pracovníku (jak THP, tak i pracovníků na pozici dělníků) a firma se potýká 

s nedostatkem nových lidí. To může být zapříčiněno i současným stavem ekonomiky v České 

republice, kdy je značně nízká nezaměstnanost a dostatek volných míst, a tak mají lidé větší 

možnosti pro výběr zaměstnání. Nastává tedy otázka, zda je stávající způsob řízení 

i při současné velikosti společnosti efektivní a realizace prvního sebehodnocení společnosti by 

měla přinést potenciály na eventuální zlepšení. 
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Obrázek 8 Myšlenka pro prvotní seznámení managementu společnosti s EFQM Modelem excelence 

4.1 Představení Brose CZ, spol. s r. o. 

Skupina Brose byla založena v roce 1908 Maxem Brose jako obchodní společnost pro doplňky 

do automobilů. Historie tohoto rodinného podniku Brose je v prvé řadě historií dvou 

vynikajících podnikatelských osobností, Maxe Broseho a jeho vnuka Michaela Stoscheka. 

První z nich firmu dovedl v průběhu bezmála šesti desetiletí od původní pobočky k solidně 

vystavěnému, regionálně zakořeněnému a nadregionálně činnému podniku. Druhý z něj učinil 

koncern, který si ve svých stěžejních oborech právem může nárokovat vedoucí pozice na trhu. 

Oba podnikatelé museli provést svou firmu těžkými údobími, dobami válek a krizí. Max Brose 

řídil podnik během největších světových válek. Michael Stoschek byl zase konfrontován 

s problémy, které uvedly automobilový průmysl i s jeho dodavateli do napjaté existenční 

situace – nejprve v éře ropných a energetických let, a poté v období sílicí globalizace [20].  

Dnes je společnost Brose partnerem mezinárodního automobilového průmyslu a je 

dodavatelem zhruba pro osmdesát automobilových značek. Společnost působí v 32 zemích po 

celém světě a součástí tohoto rodinného podniku je zhruba 23 100 zaměstnanců. V roce 2015 

společnost dosáhla obratu ve výši 588 miliónů eur a řadí se tedy mezi 40 nejlepších 

automobilových dodavatelů. Společnost získala certifikáty ISO/TS 16949, ISO 14001 a ISO 

50001.  

Protože je společnost Brose mezinárodně orientovaný podnik, vidí to jako závazek k sociální 

odpovědnosti, a proto sponzoruje mnoho projektů ať už v oblasti kultury, vzdělávání nebo 

sociální. Jako partner mezinárodního automobilového průmyslu podporuje zákazníky 

v ochraně životního prostředí a poskytuje šetrné výrobní procesy a vysokou účinnost 

produktů. Ochrana životního prostředí je součástí firemní strategie Brose a má dlouhodobou 
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tradici již sto let. Systém environmentálního managementu Brose vychází z normy 

ISO 14001 [21].  

V roce 2014 v souladu s cílem podávat v každé situaci prvotřídní výkony, schválili společníci, 

rada a vedení společnosti Brose podnikové zásady s názvem „FIRST“, přičemž každé z 

písmen znamená pojem a tyto pojmy by se měli promítnout do každodenního života 

pracovníků Brose. Podnikové zásady byly představeny pracovníkům společnosti pomocí 

workshopů a dále je jejich distribuce zajištěna skrze kartiček (viz Obrázek 9) [22].  

 

 

Obrázek 9 Podnikové zásady Brose [22] 

Podnikové zásady vnímá společnost Brose jako důležité, protože tvoří základ jejího jednání a 

rozhodování. Dále tyto zásady definují, jak pracovat a dosahovat cílů společnosti. Někteří 

z účastníků projektu odpověděli na otázku, proč jsou podnikové zásady pro ně důležité. Níže 

je výčet některých z odpovědí. 

„Podnikové zásady jsou pro mě důležité, protože… 

…my jako vlastníci chceme jasně určit, které dlouhodobé principy mají platit v rodinném podniku Brose“ 

(Michael Stoschek – předseda valné hromady). 

…tvoří identitu podniku a tím mu propůjčují neměnitelný charakter. Jsou důležitou oporou pro naše 

zaměstnance a obchodní partnery.“ (Jürgen Otto – předseda představenstva Brose). 
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… definují hodnoty, tím udávají směr a dělají Brose jedinečným podnikem.“ (Tomas Spangler – prezident 

Brose Asie) [22]. 

Výroba ve společnosti Brose CZ je rozdělena do tří divizí a to divize sedadlových systémů, 

divize motorů a divize zámkových systémů. Procentuální podíl všech vyrobených produktů 

jednotlivých divizí je uveden na Obrázku 10. Závod Brose CZ je největší výrobní závod 

skupiny Brose a čítá téměř 3 000 zaměstnanců. 

 

Obrázek 10 Procentuální podíl všech vyráběných produktů Brose CZ 

Sebehodnocení bylo provedeno na divizi sedadlových systémů. Ta je rozdělena do jedenácti 

výrobních útvarů s ohledem na jednotlivé projekty a zákazníky. Součástí divize je lisovna, kde 

se produkují vodící kolejnice pro sedadlové systémy (nazývané také jako "šíny" z německého 

Schiene), dále jsou zde k dispozici dvě lakovací zařízení KTL (kataforézní lakování). Jednotlivé 

výrobní útvary se dělí na předvýrobní, kde probíhají procesy jako je například svařování 

laserem Remote, svařovaní MAG/CMT a konečné montáže, které zahrnují mimo procesy 

kompletace výrobku i procesy kontroly na zařízeních EOLT (End OfLine Tester), kontrolující 

například posuvnou dráhu vodících kolejnic, všechny typy hluků a další testy dle zákaznické 

specifikace. 

4.2 Sebehodnotící zpráva 

Sebehodnocení bylo provedeno na základě dotazníku uvedeného v Příloze 1. S ohledem 

na jednotlivá kritéria a náplň otázek respektive odpovědí byli k jednotlivým otázkám přiřazeni 

pracovníci, kteří tyto otázky zodpověděli a přispěli tak ke zpracování sebehodnotící zprávy 

podniku Brose CZ. Jelikož EFQM Model excelence poskytuje ucelený pohled na organizaci, 

byli do procesu sebehodnocení zapojeni pracovníci z oblasti výzkumu a vývoje, nákupu, 
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personálního oddělení, kvality, controllingu, financí a v neposlední řade byl do sebehodnocení 

zapojen vrcholový management podniku.  

Kritérium 1: Vedení 
 

1a Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají jako vzory 

Vizí společnosti (viz subkritérium 2c) Brose CZ je být díky příkladnému vedení jejich 

zaměstnanců, nejlepším závodem skupiny Brose. Aby této vize podnik dosáhl, určil si pět 

důležitých strategických oblastí a cílů, které musí společně naplnit s tím, že základ pro jejich 

práci tvoří pevně dané hodnoty FIRST (viz kapitola 4.1), styl vedení a chování jejich 

zaměstnanců. Vize společnosti je k dispozici u vrcholového managementu Brose CZ. 

Firemní hodnoty FIRST jsou základem pro jejich přístup ke všem zainteresovaným stranám. 

Každé z písmen znamená hodnotu, ke které se společnost Brose zavázala, a která všechny 

zaměstnance po celém světě provází v každodenní práci. Podnik je pro jejich vlastníky 

na prvním místě a díky zodpovědnému přístupu zajišťují, že se organizace vyvíjí vlastními 

silami a udržuje si finanční nezávislost. Brose CZ vždy usiluje o rovnováhu mezi sociální 

odpovědností a podmínkami, které od ní požaduje trh. Intenzivně pracuje na rozvoji a 

inovacích produktů a procesů, respektuje přínos a práci zaměstnanců napříč všemi 

hierarchickými úrovněmi, zeměmi a kulturami. Cílem podniku je přijímat výzvy, otevřeně 

mluvit o nepříjemných věcech a problémech a najít jejich společné řešení. Usiluje o nejlepší 

výsledky, co se týče technologií, kvality a spolehlivosti dodávek. Důležitá je pro společnost 

rovněž zdravá konkurence mezi závody, ale zároveň týmová spolupráce, globální přínos 

znalostí a podpora. K subvenci, porozumění a aktivnímu vnímání hodnot probíhaly v roce 

2015 workshopy a hodnocení hodnot je taktéž součástí dotazníkového šetření v rámci 

průzkumu spokojenosti zaměstnanců. To, jak má Brose CZ nastaveny další kroky 

přidefinování opatření, ji napomáhá se k hodnotám stále vracet, opakovat je a usilovat o jejich 

naplňování v běžném životě každého zaměstnance což v situaci, kdy podnik zaměstnává více 

než 3 000 zaměstnanců, není snadný úkol. 

1b Lídři definují, monitorují a přezkoumávají systém managementu organizace a jeho 

výkonnost a podněcují jejich zlepšování 

Systém managementu společnosti Brose CZ má nadefinovány ukazatele klíčových výsledků 

v rámci procesů. Jsou nadefinovány jak hlavní procesy, které jsou orientovány vůči 

zákazníkovi, podpůrné procesy, tak i řídící procesy a činnosti respektive manažerské procesy a 

samozřejmě i vstupy a výstupy těchto procesů. V rámci reportu QOR (Quality Operations 
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Review) má Brose CZ nastaven a používán soubor ukazatelů klíčových výsledků (viz 

subkritérium 5d). 

Ukazatele klíčových výsledků jsou manažersky přezkoumávány nejen na měsíční bázi, nýbrž 

i na bázi roční, kdy v obou případech probíhá přezkoumávání těchto ukazatelů vrcholovým 

managementem společnosti a poté i za účasti managementu (pracovníky centrální kvality) 

mateřské společnosti Brose Coburg prostřednictvím telekonference. V rámci ročního 

přezkoumání ukazatelů klíčových výsledků se stanovují nové cíle a eventuální opatření ke 

zlepšení daných ukazatelů. Čtvrtletně jsou pak přezkoumávány kromě dalších tyto ukazatele 

klíčových výsledků: 

 rekvalifikace produktů, která zahrnuje jejich testování (například crash testy sedadel) a 

 výsledky interních procesních a produktových auditů. 

Vrcholový management pravidelně posuzuje systém managementu organizace, rozvíjí a 

zlepšuje ho například v rámci manažerského přezkoumávání QOR reportu. Stanovené klíčové 

ukazatele výkonnosti jsou projednávány a následně jsou pak definovány potenciály ke zlepšení. 

Výsledkem posuzování je akční plán, kde jsou detailněji uvedeny postupy pro naplnění 

stanovených cílů, ten se poté reviduje následující měsíc. Pokud se vyskytne komplikovanější 

problém je nominován na jeho projektové řešení, tzv. IPPM (Improving proces project 

management), tento problém je pak revidován jedenkrát měsíčně. 

1c Lídři se angažují vůči externím zainteresovaným stranám 

Vedení Brose CZ využívá inovace svých procesů i produktů. Průběžné analyzování informací 

o trhu a výkonu společnosti a srovnávání těchto informací se skutečným výkonem a cíli 

představuje první vstup při určení potřeby provést změnu. Skupina vstupních dat je průběžně 

analyzována a začleňována do strategického plánu rozvoje společnosti. Jako jeden z příkladu 

inovací lze uvést logistický koncept Brose CZ, který byl odezvou na rapidně rostoucí objem 

výroby, která si vyžádala realizaci tzv. Nového logistického konceptu, jehož jádrem jsou 

především dva plně automatické sklady. Prvním krokem projektu byla plánovací fáze, při které 

logistický tým dimenzoval a vymýšlel celý systém ve spolupráci s německými univerzitami, 

především Technickou univerzitou Mnichov. Jejich snahou bylo vytvořit systém zásobování 

výroby, který by byl rychlý, efektivní a co nejvíce transparentní. Jedním z cílů také bylo 

vytvořit co nejbezpečnější pracovní prostředí, kde se bude pohybovat minimální množství 

vysokozdvižných vozíků. Jako nejsofistikovanější řešení Nového logistického konceptu 

se nakonec ukázalo vybudování dvou automatických skladů, kdy veškerý pohyb materiálu 

probíhá pomocí automatických systémů a válečkové dráhy. Realizací Nového logistického 
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konceptu v Brose vzniknul systém zásobování výroby, kde jsou komplexní materiálové toky 

naprosto transparentní. Díky automatizaci je celý proces zaskladňování a vyskladňování dílů 

podstatně rychlejší a systém tak zvládá zpracovat větší množství objednávek. Nový logistický 

koncept přinesl společnosti dlouhodobé zajištění budoucnosti a konkurenceschopnosti 

společně s obrovským nárůstem efektivity a zlepšením fungování všech procesů. 

Brose CZ je aktivním členem Sdružení pro automobilový průmysl a také podporuje veřejné 

aktivity v místě jejího působení. Například členství v komisi pro strategický rozvoj města 

Kopřivnice, v Radě pro rozvoj lidských zdrojů, v Komisi pro Projekt Zdravé město a místní 

Agenda 21 Kopřivnice. Rovněž se podnik angažuje v oblasti školství, kdy je členem 

Průmyslové rady děkana Fakulty strojní na VŠB-TUO, jehož cílem je zejména pravidelná 

výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry, zlepšení poskytování zpětné 

vazby a přímá spolupráce na výzkumu, která zahrnuje například využití akademického 

potenciálu průmyslem a společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu 

z rozpočtu ČR i EU. 

1d Lídři spolu s pracovníky organizace posilují kulturu excelence 

Brose CZ zajišťuje, aby její zaměstnanci realizací svého tvořivého potenciálu pomáhali 

úspěchu svému osobnímu i úspěchu společnosti jednak díky talentovému programu Brose (viz 

subkritérium 3b), ale také pomocí programu respektive systému IDEAS (viz subkritérium 3c). 

Vedení společnosti Brose CZ oceňuje úsilí zaměstnanců při dosahování jejich plánovaných 

cílů. Jednotliví pracovníci mají většinou stanovených jeden až pět cílů, kterých mají dosáhnout 

za rok. Plánované cíle pracovníků se liší s ohledem na jejich vykonávanou pozici a tyto cíle 

jsou definovány a plánovány vedoucími pracovníky (týmoví vedoucí, vedoucí organizačních 

jednotek, vrcholový management podniku). Celková váha těchto cílů čítá 100 % a stěžejní cíle 

mají větší procentuální podíl oproti ostatním. Plnění plánovaných cílů se poté promítá 

do třináctých a čtrnáctých platů. Pokud jde o podporu uplatňování rovnosti příležitostí, je 

například každé čtvrtletí zvolen nejlepší navrhovatel IDEAS za oddělení, přičemž má každý 

z pracovníků možnost se do tohoto systému zapojit. Následuje poděkování, uznání a 

materiální ocenění těchto pracovníků. 

1e Lídři zajišťují, aby byla organizace flexibilní a řídila změny efektivně 

Vize a strategie podniku Brose CZ je postavena na efektivním využívání zdrojů, jejich 

přerozdělování, zhodnocování a ve velké míře jejich rozšiřování. Dlouhodobá strategie 

podniku je zaměřena na trvalé zvyšování efektivity podniku a dosahování nejlepších 

provozních výsledků prostřednictvím vlastních obhospodařovaných prostředků. Neméně 
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důležitým strategickým cílem je rozšiřování vlastních zdrojů v podobně integraci centrálních 

funkcí skupiny Brose do podniku Brose CZ. Tím dochází do určité míry k osamostatňování se 

od centralizovaného řízení matky společnosti v oblastech řízení projektů, obchodní a 

technické podpory provozu a autonomní správy v oblastech jako je IT, nákup nebo 

controlling. V rámci logistických procesů firma dlouhodobě zvyšuje úroveň zavedení 

automatizovaného a technického stupně vedoucí ke zlepšování vnitřního toku materiálu. Mezi 

nejdůležitější zdroje podniku patří zdroje lidské. Jedním z důležitých úkolů a rolí vedoucích 

zaměstnanců společnosti Brose CZ je hodnocení výkonu a potenciálu svých zaměstnanců. 

Z tohoto pohledu je díky zavedenému procesu PTM (Performance and Talent Management), 

zajištěno správné zařazení zaměstnanců ve společnosti na takové pozice, aby bylo vyhověno 

dlouhodobým potřebám společnosti a zejména také potřebám a kariérním plánům 

zaměstnanců samotných. 

Brose CZ řídí změny prostřednictvím strukturovaného řízení projektů týkajících se produktu, 

pod které spadá: 

 Řízení nových projektů, jenž jsou spravovány standardními nástroji projektového 

managementu sdruženy v rámci procesu PDP (Product development process - viz 

subkritérium 5b).  

 Změnové řízení, které je regulováno standardem GECOS. Jednotlivé kroky 

změnového řízení jsou strukturovány v softwaru SAP. Do změnového řízení jsou 

následně zapojovány všechny útvary, kterých se změny dotýkají. Centrálou společnosti 

byly stanoveny standardy pro řízení změn a ty se rozšiřují v závislosti na požadavcích 

bezpečnosti, legislativy a jiných regulátorů příslušné země.  

Strukturovaný přístup pro generování a výběr priorit je aplikován prostřednictvím projektů 

cíleného zlepšování, tedy projektů nedotýkajících se produktu. Projekty cíleného zlepšování 

zahrnují zlepšovaní procesů a zařízení. Zlepšování procesů a zařízení probíhá skrze: 

 nástroje VSM (Value Stream Mapping), tedy mapování toku hodnot; 

 nástroje Six Sigma; 

 aplikaci tzv. statutu multiplikátora, přičemž tento statut mají vybraní pracovníci, jejichž 

hlavním cílem je zavádění prvků štíhlé výroby na jejich příslušném pracovišti, 

dle potřeb pracoviště definovaných lídry a analýzou pracovišť; 

 metody Ergo check, která slouží k posouzení ergonomie pracoviště dle příslušných 

norem; 
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 metody MTM (Methods Time Measurement), která slouží k analýze manuální činnosti 

nebo metody na základní pohyby a přiřazuje každému pohybu předdefinovanou 

časovou normu, která je závislá od druhu pohybu a podmínek, ve kterých je pohyb 

prováděný; 

 a další nástroje štíhlé výroby. 

Navíc jsou pro jednotlivé týmy divize k dispozici interní konzultanti z útvaru neustálého 

zlepšování. 

Kritérium 2: Strategie 
 

Subkritérium 2a.: Strategie je založena na pochopení potřeb a očekávání jak 

zainteresovaných stran, tak externího prostředí 

Společnost Brose CZ identifikuje a analyzuje externí ukazatele, které mohou ovlivnit její 

budoucí vývoj, mezi tyto ukazatele se například řadí porovnávaní platů v rámci regionu, 

na základě nichž společnost vyjednává s odbory. Dalším z ukazatelů je výše obratu, jenž je 

východiskem pro tvorbu krátkodobé strategie společnosti (například stanovování odvolávek) a 

kromě toho jsou veškeré závody Brose komparovány mezi sebou tzv. BPS audity (Brose 

Productivity System) a od roku 2014 je vytvořena nová vize společnosti (viz subkritérium 2c).  

Co se týče vlastní strategie rozvoje mezinárodní spolupráce, Brose CZ podporuje mnoho 

dalších závodů podniku Brose, ať už v rámci Evropy (Brose Coventry), Ameriky (Brose 

Tuscaloosa, Brose Mexico) či závodů Brose v Číně. Pracovníci jsou delegováni do těchto 

závodů, aby podpořili implementaci nebo přímo zavedli procesy, kterými Brose CZ již 

disponuje. Dále je Brose hostitelskou společností pro mnoho akcí, jako je například Study tour 

nebo PRO Výroba Tour 2016. Dalším z prvků rozvoje mezinárodní spolupráce je již zmíněný 

BPS audit, kdy se jednotlivé závody porovnávají mezi sebou a předávají si nejlepší zkušenosti 

(tzv. best practice). V neposlední řadě se sem řadí i výcvik zahraničních praktikantů z různých 

oblastí, kteří si zde osvojí nové zkušenosti a dovednosti.  

Subkritérium 2b.: Strategie je založena na pochopení interní výkonnosti a způsobilosti 

Brose CZ analyzuje své silné a slabé stránky vhodnými přístupy. V rámci analýzy silných a 

slabých stránek jsou realizovány audity BPS, audity 5S, interní audity a vrstvené audity, jejichž 

cílem je optimalizovat proces, zajistit plnění systémových požadavků dle nastavených 

standardů, zvyšovat efektivitu firmy a kontinuální zlepšování ve firmě. Výsledky auditu 

disponuje útvar centrální kvality. Dále jsou silné a slabé stránky hodnoceny formou šetření 

spokojenosti zaměstnanců a následnými workshopy se zaměstnanci. Je využívána forma 
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tzv. manažerských dialogů, které rovněž poskytují významnou zpětnou vazbu vedoucím týmů 

nejen ke stylu jejich řízení práce, ale také k ohodnocení silných a slabých stránek týmu. 

Realizace průzkumu vnímání společnosti z pohledu různých zainteresovaných stran proběhla 

na sklonku roku 2015 a začátkem roku 2016. Průzkum byl realizován externí firmou a 

probíhal formou telefonických cílených rozhovorů se skupinou dodavatelů, zaměstnanců a 

regionálních politiků či zástupců veřejných organizací. Výsledky tohoto průzkumu jsou 

k dispozici u managementu společnosti.  

Subkritérium 2c.: Strategie a podpůrné politiky jsou rozvíjeny, přezkoumávány a 

aktualizovány 

Společnost vytváří strategie pro předem stanovená období tak, aby bylo umožněno naplňování 

mise a vize společnosti, jelikož je nadefinována vize společnosti „Vize 2025 – Pro společnou 

budoucnost“, která je postavena na pěti klíčových strategických projektech. Cíle každého 

projektu jsou detailně rozpracovány skrze cíle organizační jednotky, až k povinnostem a cílům 

jednotlivých osob a jsou stanoveny i mimo další klíčové milníky individuálních projektů. 

Strategie pro předem stanovená období je revidována na čtvrtletní bázi. 

Neboť je Brose CZ vázána indikátory ISO 14001, ISO 50001 a je držitelem Národní ceny ČR 

za společenskou odpovědnost, ceny Společnost přátelská k rodině, ceny Investor roku a 

rovněž obdržela ocenění za rozvoj Moravskoslezského kraje, zajišťuje tak trvalou způsobilost 

v oblasti ekonomické, ekologické i společenské. 

Subkritérium 2d.: Strategie a podpůrné politiky jsou sdělovány, implementovány a 

monitorovány 

Přestože společnost patří k nejlepším firmám v regionu, je největším výrobním závodem 

skupiny Brose na světě a dodává nejnáročnějším klientům (BMW, Mercedes Benz, Volvo,…) 

chce být ještě lepší a proto se chce stát do roku 2025 celosvětově nejlepším závodem skupiny 

Brose. Naplnění této vize bylo rozděleno do pěti klíčových oblastí respektive strategických 

projektů (viz Obrázek 11) a to: 

 nejlepší tým, 

 nejlepší výkonnosti, 

 české vývojové centum, 

 logistika nové generace a 

 nové centrum služeb. Obrázek 11 Vize 2025 Brose CZ 
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Ty byly dále byly rozpracovány do plánů a úloh jednotlivých organizačních jednotek, ale i 

povinností jednotlivých jedinců. V rámci jednotlivých strategických oblastí jsou stanoveny 

cílové hodnoty výkkonosti (krátkodobé i dlouhodobé) jednotlivých procesů v souladu se 

strategickými cíli.  

Brose CZ má nadefinovánu komunikační strategii její mise a vize. Hlavním záměrem 

komunikační strategie je, aby lidé ve vizi uvěřili a firma tak bude jejím naplněním žít. 

Stěžejním cílem tedy je, aby spolupracovníci organizace: 

 o vizi a misi věděli,  

 porozuměli jí,  

 ztotožnili se s ní a 

 v rámci svých možností se na ni podíleli. 

Aby pracovníci organizace porozuměli vizi společnosti a tudíž i její strategii, byl zvolen 

jednoduchý a jasný název celé vize („Vize 2025 – Pro společnou budoucnost“) 

i 5 strategických oblastí, kterými má být vize dosaženo, určen vizuální symbol a stanovena 

komunikační strategie skrze organizační strukturu (viz Obrázek 12). Pro každou úroveň 

organizační struktury byla nadefinována hlavní funkce, dílčí úkoly a cíle při komunikování 

vize.  

 

Obrázek 12 Komunikační strategie vize Brose CZ 

Brose CZ chce představit projekt Vize 2025 takovým způsobem, aby zaměstnanci 

na nejnižším stupni hierarchie projekt pochopili a co nejvíce z nich se s ním ztotožnilo a to 

následujícími formami. 



47 

 

 Výrazného jednorázového představení projektu nazvaného jako „den D“, kdy tento den bude 

pojat jako zážitek pro zaměstnance. V tento den bude projekt oficiálně představen 

všem zaměstnancům jednatelem společnosti, přičemž o konání tohoto dne budou 

zaměstnanci informováni pomocí letáčků, plakátů i pomocí speciálního vydání 

interního časopisu věnovanému představení projektu a každý zaměstnanec 

při příchodu dostane na památku model závodního auta jednak s logem společnosti, 

ale také s logem vize 2025. Aby byli pracovníci dále motivováni, bude i mimo jiné 

přizvána na celodenní setkání osobnost/celebrita spojená s automobilovým sportem či 

průmyslem, která se tak stane kmotrem projektu. 

 Využitím symbolu (závodního auta). Vizuální symbol umožňuje zvýraznit důležitost vize, 

dát kampani charakter, dát komunikaci hravost a umožnit v ní se symbolem pracovat a 

proto byl zvolen symbol závodního auta, který představuje automobilový průmysl, 

směr k cíli, soutěžení v rámci koncernu i hodnotu týmu. 

 Zviditelněním projektu na pracovištích. V závodu bude vybudováno centrální informační 

místo, které bude sdělovat údaje o aktuálním stavu plnění vize a jejich pěti 

strategických oblastí. Informace o plnění dílčích projektů by měly být k dispozici 

na nástěnkách v jednotlivých provozech, zasedacích místnostech a dalších místech, 

které firma k informování zaměstnanců již využívá.  

Společnost si také uvědomuje, že aby se pracovníci s vizí a strategickými cíli ztotožnili, musí 

v tom vidět přínos pro sebe a uvěřit, že je to reálné. Základní interní komunikační kanály byly 

zvoleny následovně: 

 interní časopis, 

 interní televize, 

 intranet,  

 autobus svážející zaměstnance a 

 nástěnky. 

Byla stanovena i externí komunikační strategie, jejímž nejpodstatnějším cílem bude 

zviditelnění Brose CZ v celostátních i regionálních médiích.  

Řízení komunikace bude realizováno pomocí zpětné vazby prostřednictvím liniového 

managementu, výzkumů, anket a také prostřednictvím kvartálních schůzek v rámci 

projektového řídícího výboru. 
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Kritérium 3: Pracovníci 
 

Subkritérium 3a.: Plány pracovníků podporují strategii organizace 

Brose CZ pravidelně přezkoumává efektivnost a účinnost rozvoje znalostí a kompetencí 

zaměstnanců. Zrevidování probíhá v rámci ročního hodnocení zaměstnanců, jehož součástí je 

posouzení úrovně plnění pracovních požadavků. Posuzuje se přínos realizovaných 

rozvojových aktivit a definují se opatření ke zvýšení výkonnosti dalšího rozvoje pracovníka. 

Vzhledem k využívání přehledů názorů zaměstnanců a jiných forem zpětné vazby 

ke zlepšování politiky, strategie a plánů rozvoje lidských zdrojů společnost pracuje s výstupy z 

hodnocení zaměstnanců, z manažerských dialogů, z rozhovorů následujících po adaptační fázi, 

realizují se výrobní porady a workshopy a v neposlední řade se společnost zabývá podněty 

zaměstnanců v rámci šetření spokojenosti. 

Subkritérium 3b.: Jsou rozvíjeny znalosti a způsobilosti pracovníků 

Brose CZ vypracovává a sděluje plán rozvoje znalostí pracovníků, který je založen 

na současných i budoucích potřebách celé organizaci, tak potřebách osobních 

(viz subkritérium 3a). 

Jsou definovány požadavky na znalosti a kompetence pracovníků v souladu s potřebou 

naplňovat dosahování mise, vize a strategických cílů Brose CZ a zároveň jsou vymezeny 

požadavky na znalosti a kompetence pracovníků pro různé funkce. Základem je popis 

pracovního místa a Skill matrix, což je přehled kvalifikace plánované pro konkrétní pracovní 

místo (tzv. Soft skill matrix) a přehled dosažené kvalifikace zaměstnance (tzv. Ist skill matrix). 

Ist skill matrix se rozumí přehled dovedností, znalostí a jejich úroveň, kterou již zaměstnanec 

má nebo si je v rámci rozvoje a vzdělávání osvojil. Soll skill matrix se chápe resumé 

dovedností a znalostí a jejich úroveň, které by měl zaměstnanec rozvojem a vzděláváním 

dosáhnout. 

Ve společnosti probíhá práce s takzvanými talenty, kdy je realizován talentový program, kam 

vedoucí pracovníci nominují vhodného jednotlivce, který má potenciál, je k podniku loajální, 

převyšuje očekávání a tudíž je do této osoby vhodné investovat. Vybraný jednotlivec se poté 

účastní školení v AC (Assessment center), kde jsou prověřovány jeho schopnosti a dovednosti 

a je posuzována jeho vhodnost na zařazení do určité pozice. Školení probíhá v osmi modulech 

zaměřených na rozvoj manažerských dovedností. Toto školení se koná jednou za dva měsíce a 

to v pátek, kdy je zaměstnanec uvolněn z práce a jedná se tedy o vstřícný krok ze strany 

společnosti, kdy si je management organizace vědom toho, že organizace roste, pokud rostou i 
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její zaměstnanci a v sobotu, kdy pracovník zase věnuje svůj čas společnosti. Cílem talentového 

programu Brose CZ je:  

 efektivně rozvíjet potenciál talentovaných zaměstnanců a připravit je na roli manažera, 

 motivovat a 

 dát zaměstnancům příležitost k profesnímu i osobnostnímu růstu. 

Jedná se vždy o cca 1,5 roční projekt pro potenciální budoucí manažery a špičkové odborníky. 

Jsou stále vylepšovány kritéria pro zařazení pracovníka do programu, je vylepšován jeho 

průběh i způsob výběru talentů. 

Posuzování výkonnosti pracovníků se koná na roční bázi u THP a kromě toho na bázi měsíční 

u dělnických pozic a pozic typu seřizovač, údržba, transportér, atd. 

Subkritérium 3c.: Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojováni a zmocňováni 

Politika pro motivaci a podporu zaměstnanců, která je dostupná na personálním oddělení, je 

v Brose CZ definována celou řadou interních předpisů (mzdový předpis, kolektivní smlouva, 

směrnice o pružné pracovní době, směrnice ke vzdělávání, o rehabilitaci zaměstnanců 

pracujících v lokální svalové zátěži, pokyn k práci z domova, systém zlepšovacích návrhů, atd.)  

V nich se pracuje mimo jiné i s těmito stimuly: 

 Základní mzda (12. tarifních stupňů + smluvní mzdy pro tzv. senior manažer pozice), 

osobní ohodnocení, měsíční prémie za výkon, cílové odměny, podíl na zisku, příplatky 

(zákonné a nadstandardní), odměny za nalezené neshody ve výrobě, odměny pro členy 

požárních a zdravotních hlídek atd.  

 Pružná pracovní doba, práce z domova, 25 dní dovolené, propracovaný systém 

programů zdraví, vzdělávání v návaznosti na plány osobního rozvoje, prestiž 

organizace (cena CSR), firemní kultura, zajímavé pracovní pozice, vlastní rozhodování, 

smysluplnost práce, komunikativní prostředí a týmová práce, projektová práce, 

poskytování zpětné vazby při pravidelném hodnocení zaměstnanců atd., podpora 

sportovních aktivit, aj. 

 Stimuly k návratu do práce (udržování kontaktu během mateřské či rodičovské 

dovolené, nabídka zkrácených úvazků), adaptační plány po návratu a možnost využití 

Kids Clubu (viz subkritérium 3e). 

Brose CZ zapojuje své zaměstnance do neustálého přezkoumávání, zlepšování a optimalizace 

efektivnosti všech jejich procesů a činností, např. pomocí systému IDEAS. Tento centrální 
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systém slouží pro podávání zlepšovacích návrhů, jejich vyhodnocování, včetně rozhodnutí 

o jejich realizaci a stanovení výše odměny, která se pohybuje od 250 Kč do 3000 a v případě 

zlepšovacího návrhu, který přinese značné úspory, se odměna může stanovit ve výši procent 

z této úspory. Zlepšovací návrh můžou zaměstnanci podat počítačovou formou do software 

IDEAS (pokud mají přístup k PC), eventuálně písemně vyplněním pětiminutového návrhu 

(viz Obrázek 13) a vhozením do IDEAS schránky. Pravidla jsou jasně definována, 

zaměstnanci mohou podávat jak přímé zlepšovací návrhy, jejichž cílem je zlepšení stavu či 

úspora na „domovském“ pracovišti zaměstnance, tak centrální zlepšovací návrhy, které 

zlepšují procesy a přinášejí konkrétní úsporu v jiném týmu, oddělení nebo výrobní divizi. Do 

systému se může zapojit každý zaměstnanec včetně tzv. agenturních pracovníků, tedy 

zaměstnanců společnosti Randstad, Trenkwalder a Express People, kteří jsou do Brose CZ 

dočasně přiděleni a také učni, kteří jsou v Brose na praxi. Nezáleží na tom, kdo na jakém 

pracovišti a na jaké pozici pracuje, všichni zaměstnanci jsou o systému informováni již 

při nástupu do firmy, oddělení trvalého zlepšování procesů navíc pořádá speciální školení. 

Výsledky tohoto procesu jsou pravidelně vyhodnocovány a informace jsou předávány 

zaměstnancům. Slabou stránkou tohoto systému je vyhodnocování zlepšovacích návrhů, které 

trvá příliž dlouho (někdy i několik měsíců) a pracovníci tak ztrácejí motivaci k podávání 

návrhů. 

 

Obrázek 13 Pětiminutový návrh 

Subkritérium 3d.: Pracovníci komunikují efektivně v celé organizaci 

Od pravidelných schůzek výrobních týmů až po speciální workshopy společnost umožňuje a 

podporuje sdílení informací, znalostí a nejlepší praxe a uplatňuje tak dialog na všech jejich 

úrovních. Jako příklad zde můžou být uvedena ne zcela tradiční společné setkání se všemi 

zaměstnanci při komunikování hodnot společnosti (FIRST). Taktéž probíhají interní 

tréninkové aktivity, kdy interní trenéři zejména z oblasti kvality a logistiky předávají informace 

a znalosti svým kolegům. 
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Brose CZ rozvíjí a využívá komunikační toky shora dolu, zdola nahoru i horizontální 

komunikační cesty. Je uplatňován manažerský dialog, což je nástroj, který dává zaměstnancům 

příležitost poskytnout nadřízenému jasnou a otevřenou zpětnou vazbu ke stylu jeho práce a 

řízení. Kromě podřízených jsou vedoucí pracovníci hodnoceni také kolegy a nadřízeným. 

Tímto způsobem je nastaven proces, který umožňuje systematicky porovnat informace 

o vlastním sebehodnocení s hodnocením druhých. Výsledky získané z anonymního 

dotazníkového šetření obdrží nezávislý moderátor. Ten řídí a moderuje týmové dialogy, kde 

zaměstnanci společně se svým vedoucím vstupují do diskuze o důležitých bodech týkajících se 

stylu práce a řízení. Společně nalezená opatření mohou přispět k lepší týmové spolupráci 

i k vyšší spokojenosti zaměstnanců a tvoří tak základ k dosažení cílů oddělení i společnosti. 

Manažerský dialog probíhá co dva roky a vyžadují-li to okolnosti případně dříve. Taktéž je 

uplatňován systém hodnocení zaměstnanců (viz subkritérium 3a). 

Subkritérium 3e.: Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno 

Je podporován systém uznávání a odměňování pracovníků se systémem měření jejich reálné 

výkonnosti, kdy je ve společnosti zaveden systém výkonnostních odměn pro přímé dělníky, 

pro nepřímé pozice (seřizovači, údržba, atd.) a taktéž pro THP, a to systémem ročních odměn 

v návaznosti na plnění cílů. 

Co se týče poskytování péče pro zaměstnance, Brose CZ má propracovaný systém jak 

finančních, nefinančních tak i na rozvoj zaměřených benefitů. Ten je pravidelně 

přezkoumáván a měněn.  

V první řadě probíhá realizace programů sociálního charakteru určených zaměstnancům, 

jejichž cílem je lépe vyvážit soukromý a pracovní život. Za velice významnou službu, která je 

poskytována pracovníkům společnost považuje zařízení poskytující péči dětem jejich 

pracovníků tzv. Kids Club. Zařízení disponuje dvěma odděleními jeslí (pro děti od 1 do 2 roků 

a pro děti od 2 do 3 roků) a jedním oddělením mateřské školky (pro děti od 3 let až 

do zahájení školní docházky). Dále je k dispozici odpolední klub (družina), který je určený pro 

děti mladšího školního věku a prázdninový klub, v rámci kterého jsou pořádány týdenní čí 

vícedenní interní dětské tábory v době jarních, letních a podzimních prázdnin. Další z velmi 

významných služeb, kterou mohou zaměstnanci využívat již téměř tři roky, je program péče 

o zaměstnance a rodinu. Nabídkou služeb v rámci tohoto programu, chce společnost podpořit 

zaměstnance v řešení jejich osobních, profesních či zdravotních potíží a poskytnou jim 

konkrétní pomoc. Přičemž je toto poradenství důvěrné a podléhá závazku mlčenlivosti. 

Program zahrnuje zejména tyto 3 oblasti: 
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Poradenství 

 Osobní a rodinné záležitosti (osobní, vztahové, rodinné problémy, krizové situace, 

finanční potíže,…). 

 Témata pracovního místa (přetížení, stres, konflikty a problémy na pracovišti). 

 Otázky zdraví (zdravotní potíže, problematika závislostí, atd.). 

Rodinný servis 

Společnost si je vědoma toho, že skloubit rodinné a pracovní povinnosti dohromady klade 

vysoké nároky na všechny zúčastněné, a proto chce prostřednictvím rodinného servisu 

podpořit zprostředkování odborné péče nejen pro jejich zaměstnance, ale i jejich nejbližší.  

Management zdraví 

Pro společnost je nadmíru důležitá podpora zdraví jejich zaměstnanců. Pomocí zdravotně 

preventivních programů chce Brose CZ zvýšit povědomí pracovníků o jejich vlastním zdraví 

tak, aby se cítili lépe a posílili svůj zdravotní potenciál. Záměrem je rovněž předcházet 

zdravotním rizikům a přispívat ke zlepšení kvality života a tím i větší spokojenosti všech 

zaměstnanců. 

Mezi další zavedené benefity mimo jiné náleží: 

 jeden týden dovolené navíc pro všechny zaměstnance, 

 rozšířený rozsah pracovního volna nad zákonný rámec (například při sňatku, úmrtí 

v rodině, narození dítěte, stěhování, péče o děti do 10 let, atd.), 

 speciální rehabilitační programy a benefity, 

 podpora a organizace sportovních aktivit (lyžování, fotbal volejbal, plavání), 

 možnost zúčastnit se a reprezentovat Brose CZ na mezinárodních sportovních 

událostech (mistrovství skupiny Brose ve fotbale či v lyžování), 

 doprava firemními autobusy do zaměstnání a zpět zdarma, 

 zvýhodněný zaměstnanecký tarifní program od mobilního operátora společnosti až 

pro pět soukromých telefonních čísel, 

 příspěvky na penzijní a životní pojištění a 

 kafetérie (elektronické benefity). 
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Kritérium 4: Partnerství a zdroje 
 

Subkritérium 4a.: Partneři a dodavatelé jsou řízeni s ohledem na trvale udržitelný 

prospěch  

Brose CZ (skupina Brose) sleduje a systematicky vyhodnocuje ukazatele výkonnosti 

obchodních partnerů a to od všech, od kterých jsou nakupovány díly a materiály. Hlavní 

ukazatele výkonnosti jsou vyhodnocovány na měsíční bázi centrálním oddělením kvality 

se sídlem v Coburgu a dále distribuováno do všech závodů Brose. Pro hodnocení dodavatelů 

jsou k dispozici směrnice a podpůrné školící materiály. Hodnotí se 2 hlavní parametry, 

přičemž prvním je výkonnost (logistika a kvalitativní problémy) a druhým kvalifikace (audity, 

platební schopnost, řízení nových projektů,…) dodavatelů. Každý dodavatel disponuje 100 

body v každém měsíci, od těchto bodů jsou dle druhu incidentů prováděny srážky bodů. 

Následně je dle dosažené hodnoty bodů zařazen do příslušné skupiny charakterizující jeho 

hodnocení (A, AB, B a C), přičemž jsou tyto skupiny nadefinovány a detailně specifikovány 

v příslušné směrnici. Pokud má daný dodavatel nepříznivé výsledky ukazatelů výkonnosti 

dlouhodobě, pak spadá do kategorie Business on hold, v tomto případě nemůže být dodavateli 

poskytnut nový kontrakt se společností a musí za určité předem nadefinované období 

prokázat schopnost se zlepšit a následně tento trend udržet. Tito dodavatelé jsou taktéž 

vloženi do programu rozvoje dodavatelů. Veškeré parametry, které jsou sledovány, jsou 

graficky vyhodnocovány a prezentovány na schůzkách vrcholového vedení. Momentálně 

Brose CZ neoceňuje nejlepší dodavatele vzhledem k jejich vysokému počtu, pro závod Brose 

CZ se průměrně jedná o 300 aktivních dodavatelů, přičemž počet dodaných dílů přesáhl 

v roce 2015 hodnotu 2,3 miliardy kusů. 

Společnost se každoročně zapojuje do mezinárodních vzdělávacích programů a programů 

výzkumu a vývoje. V první řadě v rámci zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů 

jsou realizovány půlroční stáže pod hlavičkou Erasmu, kdy každý rok vedoucí zaměstnanci 

mají možnost naplánovat si stáže německých studentů, přičemž pro rok 2016 je v plánu devět 

zahraničních studentů. Stáž je koncipována v pracovním poměru na plný úvazek, v rozsahu 

půl roku a studentům je hrazena mzda. Nejčastěji se jedná o pozice asistentů (např. asistent 

vedoucího závodu). V letošním roce se uskuteční mezinárodní mládežnický camp skupiny 

Brose v Berlíně, do kterého je nepochybně zapojen závod Brose CZ, pod názvem „Motors 

in Motion“. Vzhledem k tomu, že se campu budou účastnit mladí jedinci z různých koutů 

Evropy (věková skupina 14-17 let), bude hrát důležitou roli vzájemná komunikace a 

interkulturní prostředí. V průběhu kempu budou účastníci pracovat jak na individuálních, tak 
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na skupinových projektech z oblastí robotiky a motorů, které jsou aktuální v současných 

technických standardech Brose závodů po celém světě. Camp bude propojen společnými 

workshopy a prací na projektech pod vedením skutečných odborníků v oboru.Pokud jde 

o oblast programů výzkumu a vývoje, probíhá vzájemná kooperace mezi Brose CZ a vysokými 

školami (VŠB-TUO a VUT Brno) v rámci strojních fakult. Vývojové oddělení společnosti má 

plánovány a uvolňovány prostředky pro stáže studentů. Spolupráce zahrnuje právě propagaci 

stáží, témat pro zpracování diplomových prací, volných tzv. FIT (First in training) pozic, jež 

jsou určeny pro absolventy VŠ a spolupráci při konání různých akcí (Kariéra plus, Den 

otevřených dveří, Lumni a další). Společnost se rovněž chystá podílet se na výuce studentů 

VŠB-TUO pomocí odborných přenášek. V březnu tohoto roku proběhl pilotní workshop 

ve spolupráci s VŠB-TUO na půdě BroseCZ. Nabídku navštívit společnost přijalo 40 studentů 

převážně 4. a 5. ročníků různých oborů strojírenské fakulty. Jednatel Brose CZ pan Niclas 

Pfüller seznámil studenty s hodnotami, principy a vizí Brose CZ i s výrobním programem 

společnosti. Studenti byli také seznámeni s nově vzniklou vývojovou Business unit a bylo jim 

zdůrazněno očekávání ale i možnosti společnosti směrem ke studentům. 

Subkritérium 4b.: Finanční zdroje jsou řízeny s cílem zabezpečit trvalý úspěch 

Finanční strategie divize sedadlových systémů Brose CZ jsou řízeny a rozvíjeny mateřskou 

společností Brose Coburg. Ta přiděluje odpovídající finanční zdroje a procento z výše obratu 

závodu Brose CZ a jejím jednotlivým střediskům. Finanční zdroje jsou dále sledovány, 

revidovány a řízeny za účasti mateřské společnosti. 

Brose CZ celopodnikově aplikuje risk management. Z toho vyplývá, že jsou identifikována jak 

rizika finanční, tak ostatní rizika vztahující se k individuálním projektům. Pro hodnocení rizik 

včetně finančních je využíván standardizovaný formulář, který podléhá revizi jedenkrát za rok.  

Subkritérium 4c.: Budovy, zařízení, materiály a přírodní zdroje jsou řízeny trvale 

udržitelným způsobem 

Co se týče optimalizace využívání zařízení a efektivní řízení jeho životního cyklu, všechny 

závody skupiny Brose se řídí interní normou k tomu určenou a to BN 585016, závod Brose 

CZ nevyjímaje. Ta specifikuje, jak mají být stroje a zařízení vybaveny, jak má být s nimi 

zacházeno a stanovuje i mimo jiné požadavky na prostředí, ve kterém se zařízení má nacházet 

(např. okolní teplota), maximální hluk zařízení/stroje, jeho zátěž s ohledem na budovu a jeho 

životnost. Dle specifikací, které určuje norma, jsou kladeny požadavky dodavatelům těchto 

zařízení, to po dodání do závodu podléhá schvalovacímu procesu a následně preventivním 

kontrolám (mechanickým i elektrickým), které jsou realizovány dvakrát ročně. Každému 
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jednotlivému zařízení náleží kontrolní list, který stanovuje průběh této kontroly. Součástí 

kontrolních listů u mechanické kontroly je i vizualizace pomocí fotografií. U složitých 

elektrických zařízení, jako jsou kupříkladu lasery, lisy a lakovací linky, se provádí kontrola 

termokamerou dvakrát ročně. Kontrola termokamerou se realizuje nad rámec, který vymezuje 

zmíněná norma a slouží ke kontrole míry přehřátí zařízení, tepelného záření, atd. Pokud 

se vyskytne neshoda na zařízení, je zakomponována do akčního listu, který zahrnuje popis 

neshody, odpovědnou osobu pro odstranění neshody a termín, do kterého se má neshoda 

odstranit, akční plán je průběžně revidován. V závodě dále probíhá tzv. autonomní údržba 

zařízení, která probíhá na denní a týdenní bázi vzhledem k typu zařízení a zahrnuje mimo jiné 

čistění, mazání a seřizování. Při končící lhůtě životnosti zařízení se zvažuje, zda se provede 

či nikoli jeho generální údržba vzhledem k investicím. Pokud investice do starého zařízení 

nepřesáhne 70 % pořizovací částky nového zařízení, podléhá toto zařízení generální údržbě a 

je zachováno. Jsou rovněž definovány materiály/díly a jejich množství náležící těmto 

zařízením, které jsou systematicky řízeny, sledovány a vyhodnocovány. Správa hmotného 

majetku, včetně budov rovněž podléhá příslušným standardům jak skupiny Brose, tak 

i příslušným standardům daného státu a podléhá interním i externím auditům. 

Pro zabezpečení vhodných prostor a jejich vybavení jsou celosvětově využívány standardy 

řízeny centrálou Brose. Jakýkoli pracovník je tak schopen se orientovat v kterémkoli závodě 

Brose. Standardy striktně stanovují kupříkladu barvu, vzhled, typ a rozměry vybavení. Pokud 

jde o výrobní zařízení, je taktéž řízeno standardy. Do standardů Brose zasahují vyhlášky 

jednotlivých států z oblasti bezpečnosti, vizualizace a dalších.  

Subkritérium 4d.: Technologie je řízena s cílem podpořit uskutečňování strategie 

Technologie Brose CZ jsou optimalizovány na základě různých faktorů například., nedosahují-

li požadovaných výsledků v rámci standardu OEE (Overall equipment effectiveness), jenž je 

všeobecně uznávaný ukazatel a metodika měření efektivity výrobních zařízení. Data z OEE 

jsou centrálně ukládána po každé směně a následně vyhodnocována. Mezi technickým 

oddělením Brose CZ probíhá spolupráce s centrálou na optimalizaci a modernizace výrobních 

technologií. Iniciátorem v zavádění změn pro optimalizaci či modernizaci je centrála a 

společnost pak spolupracuje při jejich zavádění a případně poskytuje návrhy na optimalizaci.  

Pracovníci Brose CZ na pozici industriálních inženýrů průběžně navštěvují technologické 

veletrhy a sledují moderní trendy zejména v oblasti robotizace a svařování a tak se zapojují 

do výběru a schvalování nových technologií používaných ve výrobě. Do vývoje a šíření 

nových technologií spadají dodavatelé (přirozený vývoj komponentů a automatizace), 



56 

 

zákazníci (například při zvýšení požadavků na kvalitu vznikne potřeba nové technologie, která 

je schopna požadavky plnit) i vedení skupiny Brose. Skupina Brose využívá tzv. lesson learned 

(učení se z chyb), jež je součástí procesu PDP (Product development process - viz 

subkritérium 5b). V rámci lesson learned dochází k optimalizaci již zavedených technologií 

i jejich šíření v rámci závodů Brose.  

Subkritérium 4e.: Informace a znalosti jsou řízeny s cílem podpořit efektivní 

rozhodování a budovat způsobilost organizace 

Odrazovým můstkem proto, aby všichni pracovníci měli přístup k poznatkům týkajících se 

jejich úkolů a dlouhodobých cílů je pravidelné a systematické hodnocení zaměstnanců. 

Vzhledem k hodnocení zaměstnance je posuzována jeho činnost za předchozí období a 

plánovány jeho úkoly na další. Hodnoceny a plánovány jsou jednak jeho praktické činnosti, ale 

také osobnost pracovníka, od které se odvíjí plány na osobnostní růst (tréninkové programy, 

školení, atd.). Jsou také realizovány porady oddělení, strategické meetingy, workshopy a 

tzv. face to face schůzky, kde je diskutována nejen práce pracovníka s jeho přímým 

nadřízeným, ale je aplikován osobní přístup k pracovníkům a jejich poděkování. 

Pokud jde o to, jak společnost zabezpečuje, aby její pracovníci měli dostatek přesných, 

spolehlivých a aktuálních informací z interních a externích zdrojů jsou zde využívány různé 

softwary (SAP, Q-Stat, Procela,…), databáze, evidence (např. neshod s auditu), reporty (QOR, 

spokojenost zákazníka,…) a jako externí zdroje slouží zákaznické portály nebo dotazníky 

spokojenosti zákazníků. Využívání oficiálních software garantuje míru standardizace. 

Pro zaznamenávání dat jsou nadefinovány postupy pro jednotlivé činnosti, které by 

zaměstnanci měli dodržovat. Data, která jsou jakkoli využívány, by měla být přesná a aktuální a 

to vyžaduje jejich určitou disciplínu a zodpovědnost. Každé oddělení používá mimo 

standardní databáze také své formy evidencí a databází, které nejsou v náležitém stavu, 

protože mohou být pro osobu z jiného oddělení/týmu mohou být nesrozumitelné a 

nepřehledné, mohou vznikat jejich duplicity a také duplicity vyhodnocování dat v rámci 

organizace. Navíc vzniká problém nesouladu těchto evidencí a databází se standardními 

systémy. 
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Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 
 

Subkritérium 5a.: Procesy jsou navrhovány a řízeny s cílem optimalizovat hodnotu pro 

zainteresované strany 

Brose CZ je součástí podniků skupiny Brose, kdy je uplatňováno do jisté míry centralizované 

řízení, což znamená, že mnoho procesů je vytvářeno a spravováno centrálními funkcemi, které 

jsou zařazeny pod matku společnosti. Společnost Brose CZ má klasickou funkcionální 

organizační strukturu, ve které jsou zastoupeny klíčové funkce pro fungování podniku, jako je 

útvar kvality, personální útvar, útvar logistiky, útvar technických funkcí, výrobní útvar, 

ekonomický útvar a útvar trvalého zlepšování se zodpovědnými vedoucími zaměstnanci. Tyto 

jednotlivé útvary a jejich představení jsou vlastníky daných procesů. Tyto procesy přebírají od 

centrálních funkcí Brose skupiny a aplikují je uvnitř podniku. V případě, že procesy chybí 

nebo ne zcela vyhovují potřebám Brose CZ, pak tyto útvary vytvářejí procesy nové, rozšiřují je 

a spravují. Vznik potřeby jakýchkoliv procesů vychází z různých zdrojů, například z hlasu 

zákazníků, zaměstnanců, vedení společnosti, legislativy a norem nebo z auditů třetích stran. 

Jeden z klíčových strategických cílů Brose CZ je dosažení nejlepších provozních výsledků 

v rámci všech závodů Brose skupiny. Aby byl tento strategický cíl splnitelný a měřitelný, jsou 

jasně vytýčeny klíčové ukazatele výkonu podniku, vč. cílových hodnot a to krátkodobých nebo 

dlouhodobých. Tyto ukazatele a hodnoty výkonnosti jsou logicky rozpadány a rolovány napříč 

celou organizací tak, aby každý zaměstnanec podniku pracoval a měřil svou efektivitu práce 

vůči svým relevantním ukazatelům a cílům. Aktuální hodnoty ukazatelů výkonnosti jsou 

pravidelně s různou časovou frekvencí a na různých úrovních podniku vyhodnocovány a 

z pravidla pomocí metody PDCA jsou tyto výsledky neustále zlepšovány. 

Subkritérium 5b.: Výrobky a služby jsou vyvíjeny s cílem vytvářet optimální hodnotu 

pro zainteresované strany 

Společnost uplatňuje nástroje, jako jsou: 

 Ist skill matrix, Soll skill matrix (viz subkritérium 3b) a 

 RACI matrix (matice odpovědnosti). 

A tím Brose CZ zabezpečuje to, že jsou pracovníci vycvičení ke zvládnutí nových procesů 

ještě před jejich uplatňováním.  

Spolupráce s partnery a zástupci zákazníků při navrhování nových produktů a procesů probíhá 

v rámci procesu PDP (Product development proces), který představuje základní závazný 
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nástroj pro práci na projektu zákazníka. Jednotlivé fáze jsou detailně rozpracovány do dílčích 

kroků a jsou stanoveny mimo jiné odpovědnosti za určité procesy i vstupy a výstupy těchto 

procesů. Proces PDP se skládá z následujících fází (viz Obrázek 14): 

 Příprava (Preparation) 

 Akvizice – nabídka pro zákazníka (Acquistition) 

 Schválení konceptu (Concept validation) 

 Vývoj produktu a procesu (Product and proces development) 

 Realizace (Realization) 

 Náběh výroby (Ramp-up) 

 Výroba (Production) 

 Náhradní díly (Service parts) 

Spolupráce s partnery a zákazníky probíhá již ve fázi akvizice a přetrvává až do konce 

projektu. Na stránkách bbc.brose.net je k disposici podrobná direktiva pro zákaznické 

projekty. 

 

Obrázek 14 Jednotlivé fáze PDP 

Subkritérium 5c.: Výrobky a služby jsou efektivně propagovány a uváděny na trh 

Brose CZ komunikuje nabídku svých produktů ve světových jazycích jednak pomocí 

webových stránek skupiny Brose, ale také pomocí produktových katalogů přístupných 
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ve společnosti, který jsou dostupné v němčině a angličtině. Tato komunikace produktů ovšem 

není zaměřena na podporu prodeje.  

Veškeré marketingové činnosti, vztahující se k propagaci produktů, spadají pod mateřskou 

společnost, tedy Brose Coburg. Nicméně je v tomto roce naplánována nová pozice 

marketingového specialisty, který bude mít za cíl právě propagaci produktů společnosti i 

v Brose CZ. 

Subkritérium 5d.: Výrobky a služby jsou vytvářeny, dodávány a řízeny 

Dodávání výrobků zákazníkům je plánováno na základě odvolávek, ze kterých vychází plán 

dodávání daným zákazníkům. Plán dodávek, je využíván výrobními disponenty pro plánování 

výroby. Všichni pracovníci logistiky jsou zaškolování logistickými procesy, které má Brose CZ 

nadefinovány a mezi které patří procesy uskladnění dodávek, balení dle předpisu 

odsouhlaseného zákazníkem, označení dodávek, proces nakládky, odesílání dodávek, proces 

tvorby zákaznických dokumentů dle specifikací daného zákazníka a další. V případě problémů 

ve výrobě (zpožděná dodávka vstupního materiálu, nedostatek kapacit ve výrobě,…) je 

realizována speciální, ale mimořádně nákladná přeprava ve formě taxíků, letadel apod., 

přičemž jsou náklady na speciální přepravu pravidelně revidovány. 

Brose CZ hodnotí systematicky kvalitu svých produktů i za spoluúčasti zástupců 

zainteresovaných stran a to z pohledu majitelů a společníků, v rámci reportu QOR, který 

zahrnuje i mimo jiné níže uvedené ukazatele. 

 PPM (Parts per million), 

 Zákaznické incidenty, kde je sledován počet reklamací nikoli počet reklamovaných dílů 

(to se sleduje u ukazatele PPM). Zákaznické incidenty jsou přezkoumávány nejen 

vzhledem k externím zákazníkům, nýbrž i k interním tedy v rámci závodů skupiny 

Brose.  

 Monitoring 8D reportů - tento ukazatel představuje monitoring stavu 8D reportů 

(počet uzavřených reportů včas, počet otevřených reportů a počet reportů uzavřených 

se zpožděním). 

 Stejně tak jako se přezkoumávají zákaznické incidenty, jsou přezkoumávány incidenty 

dodavatelů.  

 Bilance nákladů na nekvalitu, která se vyjadřuje v % z prodejů. Tento ukazatel 

zahrnuje další tři ukazatele nákladů: externí náklady na nekvalitu (třídící činnosti, účty 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
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za reklamace od zákazníka,…), interní náklady na nekvalitu (například testování 

výrobku, atd.) a náklady na šrot a externí přepracovávání výrobku.   

Subkritérium 5e.: Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zdokonalovány 

Komunikace se zákazníky ve společnosti probíhá na denní bázi díky představitelům 

jednotlivých zákazníků, kteří jsou reprezentováni pracovníky společnosti na pozici zákaznické 

kvality. Komunikace probíhá na základě e-mailů, telefonátů či telekonferencí a v neposlední 

řadě návštěvou příslušného pracovníka zákaznické kvality přímo u zákazníka. Reklamace jsou 

řešeny neprodleně například skrze okamžité opatření v procesu na základě podnětu 

od zákazníka či 8D reporty a dále je permanentně sledován ukazatel PPM i v rámci 

zmiňovaného reportu QOR. Brose CZ rovněž provádí monitoring zákaznických portálů, kdy 

nezávislá osoba sleduje situaci na portálech zákazníků, tyto data vyhodnocuje a reportuje 

managementu společnosti.  

Brose CZ má přístup k zákaznickým portálům, kde je společnost hodnocena zákazníky 

kupříkladu vzhledem ke kvalitě, logistice a spokojenosti. Ne všichni zákazníci Brose CZ 

disponují zákaznickým portálem, v tom případě se využívá standardního dotazníku 

spokojenosti, se kterým pracuje Brose na stejné bázi jako se zákaznickým portálem. 

Spokojenost zákazníků je systematicky sledována a vyhodnocována, je také dostupný report 

spokojenosti zákazníků na interních stránkách Brose-Team Share Point Reporting. Na základě 

takto získaných informací o vnímání jednotlivých skupin zákazníků Brose CZ proaktivně 

reaguje a případnou negativní zákaznickou odezvu se snaží odstranit. Práci se získanými údaji 

vyhodnocují pracovníci centrální kvality a reportují je dále v rámci vrcholového managementu 

společnosti. 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 
 

Subkritérium 6a.: Měřítka vnímání 

Všichni zákazníci a partneři se angažují do návrhu a vývoje jak produktů, tak i procesů. 

Spolupráce s partnery a zástupci zákazníků při navrhování nových produktů a procesů probíhá 

v rámci procesu PDP (viz subkritérium 5b), který představuje základní závazný nástroj 

pro práci na projektu zákazníka. O veškeré požadavky, ať už na design produktu, či změny 

procesu, se stará zákaznický tým. Ke každému jednotlivému projektu náleží samostatný 

zákaznický tým. Největší aktivity v z hlediska angažovanosti do návrhu a vývoje jsou 

u zákazníků BMW, Mercedes Benz a Volvo. 
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Mezi společností Brose CZ a jejími zákazníky probíhá stálá kooperace na designových 

změnách produktů i spolupráce na projektech nových, které vedly ke skokovému růstu 

podniku za posledních pět let. Díky spokojenosti zákazníků s designem vodících kolejnic byl 

například prodloužen jeden s nejziskovějších projektů divize sedadlových systémů 

s označením B8, kde jsou produkovány šíny pro manuální verze sedadel, které se zabudovávají 

do automobilů Audi, Volkswagen, Škoda, Seat a Porsche. Lze tedy konstatovat, že zákazníci 

Brose CZ jsou ke společnosti loajální. Loajalita zákazníků je systematicky vyhodnocována a 

sledována útvarem centrální kvality, kde jsou k dispozici přesné výsledky vztahující se 

k loajalitě zákazníků. 

Subkritérium 6b.: Ukazatele výkonnosti 

Brose CZ disponuje níže uvedenými oceněními zákazníků (viz Obrázek 15). Skutečnosti 

o získaných oceněních jsou zaznamenány na příslušných www stránkách. Ocenění (certifikáty, 

trofeje) jsou taktéž k dispozici u managementu organizace (popřípadě jsou vystaveny 

v prostorách společnosti). 

 Volvo Cars Quality Excellence (VQE) Award. Dodavatelé, kteří obdrží tuto cenu, 

musí dosáhnout excelenci například v systémech, výrobních procesech a neustálém 

zlepšování. 

 Ford Motor Company Q1 Award. Dodavatelé, kteří dosáhnou této prestižní ceny, 

musí prokázat schopnosti přesahující rámec požadavků, který vymezuje norma 

ISO/TS 16949. Ocenění Q1 je celosvětově považováno za ukazatel označující 

výjimečnou kvalitu. 

 GM (General Motors) Supplier Quality Excellence Award, stejně jako u předchozích 

dvou ocenění, musí dodavatelé, kteří získají toto ocenění, prokázat excelenci v daných 

ukazatelích, stejně tak jako schopnosti přesahující rámec požadavků, které vymezuje 

norma ISO/TS 16949. 

 

Obrázek 15 Ocenění společnosti zákazníky - VQE, Ford Motor Company Q1 award, GM Supplier quality 

excellence award 
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Vzhledem k vnímání produktů Brose CZ z pohledu zákazníků, co se týče spolehlivost, 

souladu se standardy kvality, dodávek a podobně, jsou sledovány, revidovány a 

vyhodnocovány klíčové ukazatele, jež mají nadefinované cílové hodnoty v rámci QOR. U tří 

vybraných klíčových ukazatelů, které se vztahují k vnímání produktů zákazníky a to PPM, 

zákaznických incidentů a monitoringem 8D reportů bylo dosaženo výsledků, které byly 

přezkoumány. Cíle klíčových ukazatelů, kterých bylo/nebylo dosaženo za poslední tři roky 

v porovnání skutečnosti s cílovou hodnotou u jednotlivých ukazatelů, jsou uvedeny 

v Tabulce 3. Přesné hodnoty těchto ukazatelů jsou obsaženy v QOR reportech z minulých let 

a jsou dostupné na středisku centrální kvality. Jak již bylo uvedeno u subkritéria 1b, aktuální 

QOR report je dostupný na stránkách Brose-Team Share Point – Reporting. 

Tabulka 3 Plnění cílů klíčových ukazatelů vzhledem k vnímání produktů zákazníky 

                           Rok 

Ukazatel 
2013 2014 2015 

PPM Dosaženo Nedosaženo Nedosaženo 

Zákaznické incidenty Nedosaženo Dosaženo Nedosaženo 

Monitoring 8D reportů Dosaženo Dosaženo Dosaženo 

 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 
 

Subkritérium 7a.: Měřítka vnímání 

Zaměstnanci Brose CZ v rámci výsledků týkající se spokojenosti s pracovními podmínkami 

oceňují zejména oblast poskytování sociálních služeb, obzvláště letní nabídku Kids Clubu, 

nicméně v posledním šetření spokojenosti zaměstnanců společnost, ve srovnání s ostatními 

závody v podnikové skupině Brose, nedosáhla nejlepších výsledků. Opatření, která si nastavují 

jednotlivé týmy v rámci workshopů, jsou z velké části zaměřena právě na oblast rovnováhy 

pracovního a soukromého života. 

Ze šetření spokojenosti zaměstnanců vyplývá, že více než 2/3 zaměstnanců jsou spokojeni 

se systémem zaškolování, s úrovní podpory kariérního rozvoje je plně spokojena necelá 

polovina zaměstnanců dělnických pozici THP. U THP pozic je spokojenost zjišťována při 

hodnotících rozhovorech, které probíhají minimálně jedenkrát ročně a jejich součástí je 

definování rozvojových plánů. 
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Detailní výsledky z průzkumu spokojenosti pracovníků (včetně porovnávání spokojenosti 

zaměstnanců mezi jednotlivými závody skupiny Brose), který je realizován každoročně, jsou 

k dispozici na personálním oddělení Brose CZ. 

Subkritérium 7b.: Ukazatele výkonnosti 

Skokovému růstu společnosti za posledních 5 let odpovídá i objem nově přijímaných 

pracovníků Brose CZ s ohledem na rovnost příležitostí, kdy k roku 2010 počet zaměstnanců 

čítal 1837 a dnes činí přes 3000 zaměstnanců. Pracovní místa jsou obsazována na základě 

plnění požadavků stanovených pro danou pozici. Zaměstnanci skupiny Brose pracují dnes 

v šedesáti závodech ve 23 zemích světa, a proto je pro úspěšnou spolupráci zaveden a 

používán společný hodnotový základ založený na férovém jednání a respektující rozmanitost 

naprostou nezbytností. Je podporována různorodost pracovišť a odmítána jakákoli forma 

diskriminace (Etický kodex společnosti, hodnoty FIRST). Společnost zaměstnává cizince, 

absolventy i zaměstnance v předdůchodovém věku.   

Rozpočty jednotlivých oddělení na rozvoj dovedností pracovníků se každoročně schvalují 

na základě hodnocení pracovníků, z kterého vychází rozvojové cíle a tudíž i plány vzdělávání. 

Celkový počet školících dnů se liší dle potřeb a plánů individuálních oddělení. Po schválení 

rozpočtů na rozvoj pracovníku, jsou naplánována daná školení pod záštitou personálního 

oddělení. Počet pracovníků, kteří se aktivně zúčastnili školení, včetně jazykových kurzů 

za předchozí roky, je uveden v Tabulce 4.  

Tabulka 4 Počet pracovníků, kteří se aktivně zúčastnili školení, včetně jazykových kurzů 

Rok Jazykové kurzy Školení 

2013 262 1247 

2014 239 931 

2015 309 759 

 

Kritérium 8: Společnost - výsledky 
 

Subkritérium 8a.: Měřítka vnímání 

Brose CZ podporuje a realizuje mnoho společenských aktivit. Pokud jde o oblast kooperace 

ve školství, spolupráce začíná už s malými dětmi například podporou projektu pro nadané děti 

MŠ a ZŠ Lubina, dále přes spolupráci se ZŠ, SOU až po vysoké školy (VŠB-TUO, UTB Zlín, 

VUT Brno).  
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V oblasti spolupráce s odbornými učilišti se podnik soustřeďuje na poskytování odborných 

praxí pro učně, kde na vytipovaných pracovištích probíhá jejich praktická výuka. Dlouhodobě 

spolupracuje se SOU Kopřivnice (obor autotronik, mechanik-seřizovač a nástrojář), v roce 

2013 byla spolupráce rozšířena o další SOU (Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov 

pod Radhoštěm), v rámci spolupráce s odbornými učilišti se společnost soustředí na obor 

autotronik, mechanik-seřizovač a nástrojář. V roce 2014 a 2015 byla navázána spolupráce 

s dalšími školami (Šenov u Nového Jičína, Jablunkov). Pomocí jednání se zástupci škol 

se společnost trvale snaží o vytvoření báze pro přípravu studentů v reálném pracovním 

prostředí a zvýšení kvality výuky. Dané školy a k nim přidružené obory v rámci spolupráce 

společnosti s těmito školami je uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Spolupráce s danými školami 

Škola Obor 

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov  Doprava a logistika výroby 

Mendelova SŠ Nový Jičín Ekonomické lyceum, Informační technologie 

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Ekonomika podnikání, Strojírenství 

SPŠ elektroniky a informatiky Ostrava Informační technologie 

SŠIEŘ Rožnov Podnikání, Informační technologie 

SPŠ, OA a JŠ Frýdek Místek Strojírenství 

 

V oblasti spolupráce s VŠ se soustředí na řešení společných projektů, prostřednictvím 

realizace stáží a diplomových prací. Všem školám je poskytována možnost účasti na exkurzích, 

jejichž průběh je neustále vylepšován. Více se Brose CZ zapojila a rozšířila své aktivity 

v oblasti lektorské činnosti na vysokých školách. Na UTB Zlín vedle přednášek a konzultací 

bakalářských a diplomových prací proběhl letos již druhý ročník zadávání a vyhodnocení 

nejlepších seminárních prací studentů oboru Průmyslové inženýrství. 

Dále se podnik zapojil do realizace projektu s názvem Svět v pohybu určeného pedagogům 

mateřských škol. Cílem projektu bylo zvýšit kompetence pedagogů MŠ v oblasti 

polytechnického vzdělávání, rozšířit jejich znalosti a změnit většinový negativní postoj cílové 

skupiny k polytechnickému vzdělávání. Zapojení proběhlo jednak prostřednictvím pedagogů, 

působících v Kids Clubu v Kopřivnici, kdy tři z nich byli účastníky projektu a také 

prostřednictvím Kids Clubu v Coburgu, kde proběhly stáže účastníků tohoto projektu. 
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Podpora v oblasti kultury zahrnuje mimo jiné i sponzoring pravidelných představení pro děti 

kopřivnických škol v Kině Plus Kopřivnice a podporu městských slavností Nového Jičína.  

Brose CZ je dlouholetým sponzorem hospice Citadela ve Valašském Meziříčí, přičemž vysoce 

oceňuje typ služby, kterou Citadela poskytuje, a to péče o jedince, kteří ztratili schopnost se 

o sebe sami postarat, nevyléčitelně nemocné a umírající. 

Je realizováno využití sdíleného marketingu, který představuje pravidelnou podporu škol při 

akcích zaměřených na zatraktivnění technických oborů například na dnech otevřených dveří 

na místním učilišti a Dnu technické kariéry, který se konal v Kopřivnici. 

V roce 2015 se Brose CZ zapojila do 2. Technického jarmarku, který se konal přímo 

v prostorách rožnovské pobočky společnosti. Podstatou akce je inspirace žáků 8. a 9. tříd 

základních škol k výběru jejich budoucího studia především v technických oborech. Firmy se 

prostřednictvím této akce snaží poukázat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a 

představit atraktivní formou žákům základních škol perspektivu technických a řemeslných 

oborů do budoucnosti. 

Společnost agituje druhy dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, spolufinancovala 

výstavbu cyklostezky v Kopřivnici. Je tak podporována doprava na kolech a navíc jsou 

pořádány soutěže v rámci závodu podporující tento typ dopravy. Mimo jiné je zorganizována 

hromadná autobusová doprava pro zaměstnance, přičemž je tato služba poskytována zdarma. 

Důkazy o tvrzeních uvedených výše lze dohledat na internetu (příslušné www stránky škol, 

či online informační magazíny (Kopřivnické noviny, Krajská hospodářská komora Zlínského 

kraje,…), popřípadě jsou dostupné na personálním oddělení Brose CZ. 

Subkritérium 8b.: Ukazatele výkonnosti 

Brose CZ je největším závodem skupiny Brose jak z pohledu velikosti tak počtu zaměstnanců. 

Během svého působení se stalo Brose CZ lídrem v zaměstnanosti v okolí Kopřivnice. Pečuje 

nejen o své zaměstnance, ale podílí se i na dění města Kopřivnice a jejich obyvatel. Angažuje 

se v mnoha akcích pořádaných pro děti a mládež, studenty učilišť, středních i vysokých škol. 

Podílí se rovněž na rozvoji městské infrastruktury. Za aktivity v oblasti podpory místního 

společenství v roce 2013 obdržela společnost Brose CZ uznání týdeníku Ekonom 

za spolupráci s místní radnicí, od města Kopřivnice posléze získala poděkování za partnerství. 

V roce 2014 obdržela od Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské 

komory moravskoslezského kraje ocenění za dlouholetý přinos k rozvoji tohoto kraje a 

od agentury Czech Invest spolu se Sdružením pro zahraniční investice ocenění Investor roku 

2014 (3. místo v rámci České republiky za plánovanou investici v letech 2014–2020 
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ve výši 2,65 miliard korun do nových projektů). Důkazy jsou dostupné na personálním 

oddělení Brose CZ, popřípadě na příslušných www stránkách. 

Pokud jde o ocenění za společenskou odpovědnost, získala Brose CZ následující ocenění 

(viz Obrázek 16).  

 Národní cena za CSR v roce 2015. 

 Cena hejtmana za společenskou odpovědnost v roce 2014. 

 Ocenění Společnost přátelská k rodině v roce 2014, za aktivity v oblasti podpory 

zaměstnanců a rodiny. 

 

Obrázek 16 Národní cena za CSR, Cena hejtmana za CSR, Společnost přátelská rodině 

Skutečnosti o získaných oceněních jsou zaznamenány na příslušných www stránkách. 

Brose CZ má k dispozici tyto ocenění (certifikáty, trofeje) u managementu organizace 

(popřípadě jsou vystaveny v prostorách společnosti). 

Brose CZ má začleněny zásady udržitelného rozvoje do procesu rozhodování. Zavázala se 

k plnění požadavků daných mezinárodní normou ISO 14001 Systémy environmentálního 

managementu a v roce 2014 prokázala plnění požadavku stanovené mezinárodní normou 

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií a tak se stala držitelem tohoto 

certifikátu. Certifikáty ISO 14001 a ISO 50001, které jsou k dispozici u managementu 

společnosti, stvrzují platnost výše uvedených poznatků. 

Zaměstnanci taktéž průběžně a systematicky pracují na efektivnějších řešeních, zavádějí 

štíhlejší procesy, metody a produktivnější systémy. Kupříkladu poznatky uvedené níže, které 

jsou ověřitelné na příslušných útvarech. 

 Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za suroviny se použití materiálu zohledňuje 

už při tvorbě designu a koncepce výrobku. Používají se lehká konstrukční řešení a je 

nastaven proces opakovaně použitelných materiálů ve výrobcích.  

 Při nákupu výrobních zařízení nebo technického zařízení budov Brose CZ se stanovují 

hodnoty spotřeby energie. V každém závodě skupiny Brose, stejně tak jako v Brose 

CZ,pracuje „energetický tým“, složený ze zaměstnanců zodpovědných za oblast 
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spotřeby elektrické energie a dalších zdrojů. Energetický tým identifikuje potenciál 

úspor a je zodpovědný za implementaci navržených opatření.  

 Společnost optimalizuje logistické procesy – byl realizován projekt jedinečného 

charakteru nejen v rámci našeho regionu, ale celé Evropy tzv. nový logistický koncept 

(viz subkritérium 1c). Jde o inovativní technické řešení, které ovlivňuje všechny 

logistické procesy ve firmě. Projekt vznikl jako reakce na zvyšující se objem výroby a 

potřeby přepravovat stále více materiálu při neustálém tlaku na optimalizaci nákladů. 

Optimalizovány jsou taktéž výrobní procesy (systém neustálého zlepšování, MTM 

analýzy, odstraňování plýtvání ve všech procesech, realizace zlepšovacích návrhů 

zaměstnanců, atd.)  

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 
 

Subkritérium 9a.: Ekonomické výstupy 

Procesy Brose CZ jsou certifikovány dle standardu ISO/TS 16949 a ISO 14001. Systémy 

řízení kvality je průběžně monitorován a zlepšován prostřednictvím interních auditů, jejichž 

výsledky jsou sledovány v rámci QOR reportu. Každé oddělení je minimálně jedenkrát ročně 

prověřeno v rámci programu interních auditů. Výstupem z každého tohoto auditu jsou 

nápravné akce a návrhy ke zlepšení. Plnění nápravných akcí je dále monitorováno a 

hodnoceno. Závazek ke standardu ISO/TS 16949 znamená závazek k neustálému 

přehodnocování efektivity procesů a jejich optimalizaci. Výsledky interních či externích auditů 

(zákaznických, certifikačních orgánů, …), jakož i certifikáty jsou k dispozici na útvaru centrální 

kvality. 

Podíl vývojových nákladů vůči tržbám se u projektů divize sedadlových systémů Brose CZ 

pohybuje cca od 3,5% do 10%. Po komunikaci s útvarem controllingu Brose CZ a 

Brose Coburg (centrálou) se stanovil průměrný podíl vývojových nákladů vzhledem k tržbám 

na tyto projekty na 7 %. Detailními výsledky disponuje útvar controllingu Brose CZ. 

Subkritérium 9b.: Ekonomické ukazatele výkonnosti 

Výsledek hospodaření Brose CZ za čtyřleté období vykazuje od roku 2012 mírný pokles 

k roku 2013, oproti jeho skokovému nárůstu z roku 2014, kdy byl výsledek hospodaření 

nejnižší za uvedené 4 roky k roku 2015 (viz Obrázek 17). Lze tedy konstatovat, že výsledek 

hospodaření má pozitivní trend.   

Pokud jde o tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tento ukazatel zřetelně vykazuje 

rostoucí trend v průběhu čtyř let (viz Obrázek 17). 
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Uvedené výsledky těchto ukazatelů jsou ověřitelné na stránkách www.justice.cz. 

 

Obrázek 17 Výsledek hospodaření Brose CZ, tržby Brose CZ za prodej vlastních výrobků a služeb 

4.3 Zhodnocení společnosti Brose CZ 

Klasifikační stupnice (viz Tabulka 6), jakož i způsob vyhodnocení byl převzat z příručky 

společnosti EFQM určené pro sebehodnocení dle metody dotazníkové.  

Tabulka 6 Klasifikační stupnice 

Klasifikační stupnice 

D 
Dosud 
nezahájeno 

Téměř nic se neděje; snad nějaké dobré myšlenky, které však nepokročily 

dále než za zbožné přání.  

C 
Určitý 
pokrok 

Určitý důkaz o tom, že něco užitečného se skutečně děje. Náhodná a 

příležitostná přezkoumání, která mají za následek zlepšení a zdokonalení. 

Izolovaná místa úspěšné realizace nebo úspěšných výsledků.  

B 
Podstatný 
pokrok 

Jednoznačný důkaz, že je tato záležitost dobře řešena. Pravidelná a rutinní 

přezkoumání a zdokonalování. Určité znepokojení nad tím, že tato 

záležitost není řešena v plném rozsahu, ve všech oblastech a aspektech.  

A 
Zcela 

dosaženo 

Vynikající přístup nebo výsledek, který je řešen v plném rozsahu, ve všech 

oblastech a aspektech 

 

Rozdělení sloupců a jejich následné zaškrtnutí poskytuje rychlý přehled o současných silných 

stránkách a oblastech pro zlepšení dané organizace. Hlavním významem dotazníku je 

poskytnutí hrubého obrazu o současné pozici organizace, spíše než návod pro opatření ke 

zlepšení [23]. Vyhodnocení jednotlivých otázek, vzhledem ke klasifikační stupnici je uvedeno v 

Tabulce 7 až 16. 

www.justice.cz
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Tabulka 7 Vyhodnocení - Kritérium 1 

Kritérium 1: Vedení 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

1a Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají jako vzory       
 

Má Brose CZ naplňovánu misi, vizi, hodnoty a rámce etického chování 

vůči společnosti? 
    X 

 

Prosazuje vedení Brose CZ hodnoty? Jestliže ano, jakým způsobem a jak 

zvládá vedení svou roli být positivním příkladem v oblasti odpovědnosti 

vůči společnosti a etickému chování, jak směrem dovnitř, tak i ven. 

    X 
 

1b Lídři definují, monitorují a přezkoumávají systém managementu 

organizace a jeho výkonnost a podněcují jejich zlepšování 
      

 

Má Brose CZ nastaven a používán vyvážený a objektivní soubor ukazatelů 

klíčových výsledků a jak vedení přezkoumává jejich trendy, aby poznalo 

dlouhodobé i krátkodobé priority zainteresovaných stran s jasně 

vymezeným vztahem mezi příčinami a efekty?  

      X 

Posuzuje pravidelně vedení systém managementu Brose CZ, rozvíjí a 

zlepšuje ho v zájmu zvyšování budoucí výkonnosti a poskytování trvalých 

přínosů i inovací pro zainteresované strany? 

    X 
 

1c Lídři se angažují vůči externím zainteresovaným stranám       
 

Využívá vedení Brose CZ inovace svých procesů a produktů k posilování 

vážnosti a image, jakož i ke zvýšení její přitažlivosti pro nové zákazníky a 

partnery?  

    X 
 

Podporuje a rozvíjí vedení Brose CZ aktivní spolupráci a členství v rámci 

sdružení, resp. zájmových organizací?  
      X 

1d Lídři spolu s pracovníky organizace posilují kulturu excelence       
 

Zajišťuje vedení Brose CZ, aby její zaměstnanci realizací svého tvořivého 

potenciálu, a v prostředí vzájemné důvěry a partnerství, pomáhali úspěchu 

svému osobnímu i úspěchu společnosti Brose CZ? 

    X 
 

Oceňuje vedení Brose CZ úsilí zaměstnanců při dosahování jejich 

plánovaných cílů? A podporuje vedení Brose CZ uplatňování zásady 

rovnosti příležitostí?  

      X 

1e Lídři zajišťují, aby byla organizace flexibilní a řídila změny 

efektivně 
      

 

Přerozděluje vedení Brose CZ své zdroje tak, aby vyhovovaly 

dlouhodobým a ne pouze krátkodobým snahám o racionální využívání 

přidělených prostředků?  

    X 
 

Řídí Brose CZ změny prostřednictvím strukturovaného řízení projektů a 

cíleného zlepšování procesů a aplikuje strukturovaný přístup pro 

generování a výběr prioritních kreativních nápadů? 

    X   

Počet zaškrtnutí (a) 0 0 7 3 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 0 462 300 

Úspěšnost  76,20% 



70 

 

Tabulka 8 Vyhodnocení - Kritérium 2 

Kritérium 2: Strategie 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 2a.: Strategie je založena na pochopení potřeb a 

očekávání jak zainteresovaných stran, tak externího prostředí 
      

 

Identifikuje a analyzuje Brose CZ externí ukazatele (ekonomické, 

ekologické, tržní, společenské), které mohou ovlivnit budoucí vývoj 

společnosti? 

    X 
 

Má společnost Brose CZ vlastní strategii rozvoje mezinárodní spolupráce?       X 

Subkritérium 2b.: Strategie je založena na pochopení interní 

výkonnosti a způsobilosti 
      

 

Analyzuje Brose CZ své silné a slabé stránky vhodnými přístupy (např. 

vnitřním hodnocením)? 
      X 

Shromažďuje a zpracování Brose CZ informace o tom, jak je společnost 

vnímaná z pohledu různých zainteresovaných stran (kromě zákazníků)? 
  X   

 

Subkritérium 2c.: Strategie a podpůrné politiky jsou rozvíjeny, 

přezkoumávány a aktualizovány 
      

 

Vytváří Brose CZ strategie pro předem stanovená období tak, aby bylo 

umožněno naplňování mise a vize společnosti? 
    X 

 

Zajišťuje Brose CZ trvalou způsobilost v oblasti ekonomické, ekologické i 

společenské? 
      X 

Subkritérium 2d.: Strategie a podpůrné politiky jsou sdělovány, 

implementovány a monitorovány 
      

 

Převádějí se v Brose CZ strategie do plánů a úloh jednotlivých 

organizačních jednotek, popřípadě i povinností jednotlivých jedinců a jsou 

ve společnosti stanovovány cílové hodnoty výkonnosti jednotlivých 

procesů v souladu se strategickými cíli? 

    X 
 

Jak se pracovníci Brose CZ dozvídají o strategii organizace, jejich plánech 

a cílech?  
    X   

Počet zaškrtnutí (a) 0 1 4 3 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 33 264 300 

Úspěšnost  74,63% 
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Tabulka 9 Vyhodnocení - Kritérium 3 

Kritérium 3: Pracovníci 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 3a.: Plány pracovníků podporují strategii organizace       
 

Je pravidelně v Brose CZ přezkoumávána efektivnost a účinnost rozvoje 

znalostí a kompetencí zaměstnanců? 
    X 

 

Jak je využíváno v Brose CZ přehledů názorů zaměstnanců a jiných forem 

zpětné vazby ke zlepšování politiky, strategie a plánů rozvoje lidských 

zdrojů? 

      X 

Subkritérium 3b.: Jsou rozvíjeny znalosti a způsobilosti pracovníků       
 

Vypracovává a sděluje Brose CZ plán rozvoje znalostí pracovníků, který je 

založen na současných a budoucích potřebách jak celé společnosti, tak 

potřebách osobních? 

      X 

Jsou definovány požadavky na znalosti a kompetence pracovníků v 

souladu s potřebou naplňovat dosahování mise, vize a strategických cílů 

Brose CZ a má Brose CZ definovány požadavky na znalosti a kompetence 

pracovníků pro různé funkce? 

      X 

Pracuje Brose CZ s tzv. talenty? Pokud ano, uveďte jakým způsobem.       X 

Posuzuje Brose CZ systematicky výkonnost svých pracovníků?        X 

Subkritérium 3c.: Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojováni a 

zmocňováni 
      

 

Má Brose CZ definovanou politiku pro motivaci a podporu svých 

zaměstnanců a jak ji v praxi uplatňuje? 
      X 

Zapojuje Brose CZ své zaměstnance do neustálého přezkoumávání, 

zlepšování a optimalizace efektivnosti všech jejich procesů a činností? 
  X   

 

Subkritérium 3d.: Pracovníci komunikují efektivně v celé organizaci       
 

Jakým způsobem Brose CZ umožňuje a podporuje sdílení informací, 

znalostí a nejlepší praxe a uplatňuje dialog na všech jejich úrovních?  
  X   

 

Rozvíjí a využívá Brose CZ komunikační toky shora dolu, zdola nahoru i 

horizontální komunikační cesty? 
      X 

Subkritérium 3e.: Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně 

pečováno 
      

 

Podporuje Brose CZ systém uznávání a odměňování svých pracovníků se 

systémem měření jejich reálné výkonnosti? 
      X 

Jaké přístupy využívá Brose CZ v poskytování péče o zaměstnance 

(například příspěvky k důchodu, zdravotní péče, péče o děti apod.)? 
      X 

Počet zaškrtnutí (a) 0 2 1 9 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 66 66 900 

Úspěšnost  86,00% 
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Tabulka 10 Vyhodnocení - Kritérium 9 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 4a.: Partneři a dodavatelé jsou řízeni s ohledem na 

trvale udržitelný prospěch  
      

 

Měří Brose CZ systematicky ukazatele výkonnosti partnerů a dodavatelů, 

od kterých je odebíráno stěžejní množství dodávaných dílů/materiálu? 
    X 

 

Jaká je míra zapojení Brose CZ do mezinárodních vzdělávacích programů 

a programů výzkumu a vývoje? 
  X   

 

Subkritérium 4b.: Finanční zdroje jsou řízeny s cílem zabezpečit 

trvalý úspěch 
      

 

Jak jsou rozvíjeny a uplatňovány finanční strategie a procesy řízení 

finančních zdrojů v Brose CZ tak, aby zdroje byly vyžívány v souladu 

s celkovou politikou a strategií? 

  X   
 

Má Brose CZ identifikována finanční rizika?     X 
 

Subkritérium 4c.: Budovy, zařízení, materiály a přírodní zdroje jsou 

řízeny trvale udržitelným způsobem 
      

 

Optimalizuje Brose CZ využívání výrobního zařízení a efektivní řízení 

jeho životního cyklu a spravuje hmotný majetek, včetně budov? 
      X 

Zabezpečuje Brose CZ vhodné prostory a jejich vybavení tak, aby 

pracovníci mohli spolehlivě plnit stanovené úkoly? 
      X 

Subkritérium 4d.: Technologie je řízena s cílem podpořit 

uskutečňování strategie 
      

 

Optimalizuje Brose CZ využívání stávajících technologií a spravuje 

nahrazování technologií zastaralých? 
  X   

 

Zapojuje Brose CZ své pracovníky a zástupce dalších zainteresovaných 

stran do vývoje a šíření nových technologií? 
    X 

 

Subkritérium 4e.: Informace a znalosti jsou řízeny s cílem podpořit 

efektivní rozhodování a budovat způsobilost organizace 
      

 

Zajišťuje Brose CZ, aby všichni pracovníci měli přístup k poznatkům 

týkajících se jejich úkolů a dlouhodobých cílů? 
  X   

 

Jakým způsobem Brose CZ zabezpečuje, aby její pracovníci měli dostatek 

přesných, spolehlivých a aktuálních informací z interních i externích 

zdrojů, které by poté podporovaly efektivní a rychlé rozhodování?  

  X     

Počet zaškrtnutí (a) 0 5 3 2 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 165 198 200 

Úspěšnost  56,30% 
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Tabulka 11 Vyhodnocení - Kritérium 5 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 5a.: Procesy jsou navrhovány a řízeny s cílem 

optimalizovat hodnotu pro zainteresované strany 
      

 

Má Brose CZ jasně stanovené vlastníky procesů a jejich role, 

odpovědnosti a pravomoci při rozvoji, řízení a zlepšování procesů? 
    X 

 

Jsou v Brose CZ uplatňovány ukazatele výkonnosti procesů a definovány 

cíle výkonnosti procesů a jsou procesy dokumentovány? 
    X 

 

Subkritérium 5b.: Výrobky a služby jsou vyvíjeny s cílem vytvářet 

optimální hodnotu pro zainteresované strany 
      

 

Jak je zabezpečeno v Brose CZ to, že pracovníci jsou vycvičení ke 

zvládnutí nových procesů ještě před jejich uplatňováním? 
    X 

 

Jaký je rozsah spolupráce Brose CZ s partnery a zástupci zákazníků při 

navrhování nových produktů a procesů?  
    X 

 

Subkritérium 5c.: Výrobky a služby jsou efektivně propagovány a 

uváděny na trh 
      

 

V jakém rozsahu Brose CZ komunikuje nabídku svých produktů?   X   
 

Jaká je marketingová strategie Brose CZ?   X   
 

Subkritérium 5d.: Výrobky a služby jsou vytvářeny, dodávány a 

řízeny 
      

 

Jak je zajištěno v Brose CZ dodávání výrobků až k zákazníkům?       X 

Hodnotí Brose CZ systematicky kvalitu svých produktů i za spoluúčasti 

zástupců zainteresovaných stran? 
      X 

Subkritérium 5e.: Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zdokonalovány       
 

Jak v Brose CZ probíhá práce s informacemi získanými z každodenního 

kontaktu se zákazníky, včetně práce se stížnostmi? 
      X 

Monitoruje a měří Brose CZ průběžně a systematicky úroveň vnímání 

jednotlivých skupin zákazníků, týkajících se jejich spokojenosti a loajality? 

Pokud ano, reaguje rychle a efektivně na tuto zpětnou vazbu? 

      X 

Počet zaškrtnutí (a) 0 2 4 4 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 66 264 400 

Úspěšnost  73,00% 
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Tabulka 12 Vyhodnocení - Kritérium 6 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 6a.: Měřítka vnímání       
 

Angažují se do návrhu a vývoje nových produktů Brose CZ jejich 

zákazníci a partneři? 
      X 

Jsou zákazníci Brose CZ loajální?       X 

Subkritérium 6b.: Ukazatele výkonnosti       
 

Jaké má Brose CZ výsledky týkající se celkového image společnosti z 

pohledu ukazatelů výkonnosti (počet ocenění zákazníky, nominací na 

ceny, medializace)?  

    X 
 

Jak zákazníci vnímají produkty Brose CZ z pohledu spolehlivosti, kvality, 

dodávek apod.? 
    X   

Počet zaškrtnutí (a) 0 0 2 2 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 0 132 200 

Úspěšnost  83,00% 

 

Tabulka 13 Vyhodnocení - Kritérium 7 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 7a.: Měřítka vnímání       
 

Jaké má Brose CZ výsledky týkající se spokojenosti s pracovními 

podmínkami (pracovní prostředí a kultura organizace, rovné příležitosti a 

čestné jednání ve společnosti, flexibilita pracovních hodin a možnost sladit 

práci s rodinným životem,…)? 

  X   
 

Jaká je míra spokojenosti zaměstnanců Brose CZ s ohledem na motivaci a 

možností kariérního rozvoje? 
    X 

 

Subkritérium 7b.: Ukazatele výkonnosti       
 

Jaký je objem nově přijímaných zaměstnanců Brose CZ s ohledem na 

rovnost příležitostí? 
    X 

 

Jaké má Brose CZ výsledky týkající se rozvoje dovedností?     X   

Počet zaškrtnutí (a) 0 1 3 0 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 33 198 0 

Úspěšnost  57,75% 
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Tabulka 14 Vyhodnocení - Kritérium 8 

Kritérium 8: Společnost – výsledky 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 8a.: Měřítka vnímání       
 

Podporuje a realizuje Brose CZ společenské aktivity?       X 

Propaguje Brose CZ takové druhy dopravy, které jsou šetrné k životnímu 

prostředí (např. veřejná doprava, jízdní kola,…)? 
      X 

Subkritérium 8b.: Ukazatele výkonnosti       
 

Jaká je míra vlivu Brose CZ na rozvoj regionu?       X 

Získala společnost Brose CZ některé z ocenění za společenskou 

odpovědnost? 
      X 

Má Brose CZ začleněny zásady udržitelného rozvoje do procesu 

rozhodování (úspora energie, využívání obnovitelných zdrojů energie,…)? 
      X 

Počet zaškrtnutí (a) 0 0 0 5 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 0 0 500 

Úspěšnost  100,00% 

 

Tabulka 15 Vyhodnocení - Kritérium 9 

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 
 

 

Klasifikace 

D C B A 

Subkritérium 9a.: Ekonomické výstupy       
 

Jaké jsou výsledky Brose CZ vzhledem k řízení kvality?       X 

Jaký je podíl vývojových nákladů Brose CZ na projekty vzhledem k 

tržbám za tyto projekty? 
  X   

 

Subkritérium 9b.: Ekonomické ukazatele výkonnosti       
 

Vykazuje výsledek hospodaření Brose CZ rostoucí trend za poslední 4 

roky? 
    X 

 

Vykazují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostoucí trend za 

poslední 4 roky? 
      X 

Počet zaškrtnutí (a) 0 1 1 2 

Faktor (b) 0 33 66 100 

Hodnota (a x b) 0 33 66 200 

Úspěšnost  74,75% 
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Tabulka 16 Vyhodnocení - Profil společnosti 

Profil společnosti, profil společnosti, ne 
 

 

Klasifikace 
Úspěšnost 

D C B A 

Kritérium 1: Vedení 0 0 7 3 76,20% 

Kritérium 2: Strategie 0 1 4 3 74,63% 

Kritérium 3: Pracovníci 0 2 1 9 86,00% 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 0 5 3 2 56,30% 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 0 2 4 4 73,00% 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 0 0 2 2 83,00% 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 0 1 3 0 57,75% 

Kritérium 8: Společnost - výsledky 0 0 0 5 100,00% 

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 0 1 1 2 74,75% 

Počet zaškrtnutí (a) 0 12 25 30 

 Faktor (b) 0 33 66 100 

 Hodnota (a x b) 0 396 1650 3000   

Celková úspěšnost společnosti  75,31% 

  

Sebehodnocení dle metody dotazníkové proběhlo na základě vybraných otázek, a proto není 

plně objektivní. Poskytuje pouze velmi hrubý obraz o současné pozici organizace na cestě 

k excelenci. Nicméně z Obrázku 18 a 19 můžeme vyčíst eventuální slabé a silné oblasti 

společnosti Brose CZ. 

 

 

Obrázek 18 Profil společnosti Brose CZ (pruhový graf), včetně celkové úspěšnosti 
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Obrázek 19 Profil společnosti Brose CZ (paprskový graf) 

Mezi silné oblasti, ve kterých dosáhla společnost vysoké úspěšnosti, se řadí: 

 Kritérium 8: Společnost – výsledky, 

 Kritérium 3: Pracovníci a 

 Kritérium 6: Výsledky - zákazníci. 

Ve vztahu ke společnosti (Kritérium 8: Společnost - výsledky) Brose CZ dosahuje a trvale 

udržuje vynikající výsledky splňující nebo překračující potřeby a očekávání relevantních 

externích zainteresovaných stran, včetně životního prostředí. Získala mnoho ocenění 

vzhledem ke společenské odpovědnosti a uskutečňuje různé aktivity nad rámec daných 

standardů. Tomuto odpovídá i úspěšnost organizace v rámci Kritéria 8.   

Vzhledem k tomu, že si Brose CZ váží svých pracovníků, rozvíjí jejich schopnosti, podporuje 

rovnost a spravedlnost a má definovanou náležitou politiku pro motivaci a podporu 

pracovníků dosáhla i v této oblasti (u Kritéria 3: Pracovníci) vysoké úspěšnosti. 

Vyšší úspěšnosti dosáhla Brose CZ i u Kritéria 6: Zákazníci, neboť zná jednotlivé skupiny 

svých stávajících i potenciálních zákazníků, usiluje o inovování a vytváření hodnoty pro své 

zákazníky tím, že je zapojuje do rozvoje nových a inovativních výrobků a procesů a 
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systematicky monitoruje a přezkoumává zkušenosti a vnímání svých zákazníků, vhodně 

reaguje na jakoukoli zpětnou vazbu a získala významná zákaznické ocenění. 

Naopak mezi slabé oblasti společnosti Brose CZ náleží: 

 Kritérium 4: Partnerství a zdroje a 

 Kritérium 7: Pracovníci výsledky. 

U Kritéria 4: Partnerství a zdroje k nižší úspěšnosti přispěla otázka míry zapojení společnosti 

do programů výzkumu a vývoje, kdy je tato aktivita v rané fázi a problém procesů řízení 

informací a znalostí. 

Úspěšnost Kritéria 7: Pracovníci byla ovlivněna zejména výsledky z průzkumu spokojenosti 

pracovníků Brose CZ, týkajících se především rovnováhy pracovního a osobního života. 

Dalším faktorem nízké úspěšnosti zde z mého pohledu může být nevyhovující úroveň 

sdělování vize společnosti, kdy si zaměstnanci nemusí být vědomi, kam společnost směřuje a 

jaké její poslání. Nízká úspěšnost tohoto kritéria může být zapříčiněna i mentalitou českého 

národu, tedy negativismem, stejně tak jako náborem mnoha nových zaměstnanců v posledním 

období (vzhledem ke skokovému růstu organizace). 

4.4 Návrh na eliminaci vybraných slabých stránek divize 

sedadlových systémů, potažmo Brose CZ 

Při návrhu na eliminaci slabých stránek společnosti, které jsou chápány jako příležitosti 

ke zlepšení, jsem vycházela z výsledků sebehodnocení pomocí metody dotazníkové uvedených 

v kapitole 4.3, stejně tak jako z výstupu, který představuje sebehodnotící zpráva společnosti.  

Brose CZ má velice rozsáhle propracován management kvality, a tak pro řešení zlepšovacích 

návrhů je velmi vhodné čerpat ze zkušeností nabytých delším působením ve firmě, přičemž 

má působnost ve společnosti Brose CZ trvá již od roku 2014. Velice užitečný je samozřejmě i 

pohled externích pracovníků, kteří si dokážou všimnout nedostatků, které dlouhodobý 

zaměstnanec již nemusí být schopen vidět. 

Veškeré otázky, respektive oblasti, kde společnost nedosáhla nejvyššího ohodnocení (A), 

v rámci hodnocení sebehodnotící zprávy (viz kapitola 4.4) představují příležitosti ke zlepšení. 

Níže poukazuji z mého pohledu na tři stěžejní oblasti ke zlepšení slabých stránek společnosti 

(uvedené níže), jimiž by se měla Brose CZ, spol. s r. o., která je největším výrobním závodem 

skupiny Brose a zaměstnává přes 3000 zaměstnanců, zabývat. 
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Z mého pohledu je principiální příležitostí ke zlepšení komunikování nově vytvořené vize 

společnosti Brose CZ (rok 2015), která je na nevyhovující úrovni. Vize společnosti Brose CZ 

„Vize 2025 – Pro společnou budoucnost“ je nadefinována, rozvíjena a revidována pouze 

na úrovni vrcholového managementu, kde bohužel veškeré aktivity končí. Komunikační 

strategie vize společnosti je přitom nadefinována do nejmenších detailů, včetně nákladů na její 

sdělování. Všichni pracovníci společnosti by měli nové vizi porozumět, ztotožnit se sní, 

v rámci možností se na ní podílet a přinejmenším o ní vědět. Považuji za podstatné, aby 

v nejbližší době byla realizována komunikace vize společnosti Brose CZ, dle stanovené 

komunikační strategie. Pokud sdělení vize neproběhne v nejbližší době, komunikační strategie 

vize se může stát zastaralou a tudíž nepoužitelnou. Ze strany pracovníků také může vzniknout 

nedůvěra ve společnost, neboť si nebudou vědomi, kam společnost směřuje a jaké je její 

poslání.  

Přestože je společnost Brose CZ největším výrobním závodem skupiny Brose na světě, spadají 

veškeré marketingové činnosti podpory prodeje produktů pod mateřskou společnost Brose 

Coburg. I když je v plánu pro tento rok nová pozice marketingového specialisty, který bude 

mít za cíl právě propagaci produktů Brose CZ, navrhovala bych společnosti zavedení 

marketingového oddělení do Brose CZ v průběhu nadcházejících let vzhledem k tomu, že 

společnost neustále expanduje. Došlo by tak k přiměřenému osamostatnění Brose CZ 

od mateřské společnosti, nepochybně za podmínky spolupráce marketingových oddělení 

skupiny Brose v rámci předávání nejlepších zkušeností (tzv. best practice). Pracovníci nově 

vytvořeného marketingového oddělení by měli mít větší povědomí o produktech, které jsou 

v závodu Brose CZ vyráběny, skrze bezprostřední kontakt s výrobou a tudíž i se samotnými 

výrobky a propagace produktů by se tak stala efektivnější. 

Velká míra fluktuace pracovníků, ke které dochází v posledním roce ve velké míře, snižuje 

účinnost procesů sdílení informací, znalostí a nejlepší praxe. Tato oblast ke zlepšení byla 

v průběhu zpracování diplomové práce již ošetřena implementací metody TWI (Training 

Within Industry). TWI je vysoce efektivní zaškolovací metoda, s jejíž pomocí jsou činnosti 

od počátku standardizovány. Cílem je minimalizace nekvality při učení, porozumění procesu a 

souvislostí, zkrácení zaučovacího procesu a zlepšení pracovní atmosféry. Do zaškolovací 

metody TWI jsou zapojováni: 

 Trenéři, což jsou pracovníci odpovědni za školení pracovních operací na definované 

výrobní oblasti, na kterých dosáhli úrovně znalostí 3 (kvalita a výkonnost), pro tuto 

činnost je proškolen na metodiku TWI. Pracovníci pod statusem trenéra zaučují nové 
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operátory přímo na pracovištích, přeškolují operátory, kteří nedosahují očekávaného 

výkonu (dle pokynů mistra, seřizovače, popřípadě předáka linky), udržují aktuální 

podklady pro trénování pro jednotlivá pracoviště v dané TWI oblasti, spolupracují 

s mistry a seřizovači na aktualizaci kvalifikační matice pro operátory, dočasně zastupují 

chybějící operátory na jednotlivých pracovištích a spolupracují se zástupci kvality a 

procesními inženýry při řešení a implementaci procesních změn (přetrénování 

operátorů při změně v procesu). 

 TWI kouči, kteří jsou vlastníky certifikátu TWI nebo TWI Brose. Jsou zodpovědní 

za dodržování metody TWI, volbu trenérů a jejich dostupnost pro nové nástupy 

(nutná spolupráce mistrů, kteří informaci o nástupu trenérům musí předat co nejdříve), 

tvorbu a aktualizaci školících podkladů na svěřeném výrobním úseku a dostatečný 

počet trenérů pro všechny výrobní operace. TWI kouč představuje pracovníka, který je 

auditor metodiky, kontrolor pracovních rozborů pro zaškolení, trenér, který ovládá 

metodiku a je schopen zjistit odchylky jejího dodržování, dále provádí audity trenérů 

(jak zaškolují, jak dodržují metodiku a dává zpětnou vazbu trenérům i šampionovi) a 

organizuje sběr rozborů od trenérů. 

 Šampion TWI (Metodický vedoucí TWI)školí kouče a trenéry na metodiku, vydává 

interní certifikáty TWI v rámci Brose CZ a provádí pravidelné audity. Šampioni TWI 

jsou představováni pracovníky útvaru neustálého zlepšování. 

V každém z jedenácti výrobních útvarů divize sedadlových systémů by měli být do konce roku 

2016 k dispozici alespoň 2 trenéři., přičemž jeden z nich bude mít i statut TWI kouče. Toto 

rozložení by mělo zajistit celkové znalostní pokrytí výrobních procesů divize sedadlových 

systémů. Podstatnou podmínkou pro zvolení těchto pracovníků je náležitá schopnost 

komunikace s lidmi, dovednost, patřičná empirie a zájem učit další. Postupné rozšíření metody 

TWI je plánováno zcela logicky od výrobních útvarů s nejvyšší fluktuací pracovníků anebo 

neuspokojivou výkonností, až po výrobní útvary s nejmenšími problémy.  
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Závěr 

Předložená diplomová práce byla zaměřena na realizaci sebehodnocení divize sedadlových 

systémů Brose CZ, spol. s r. o.  

V rámci diplomové práce byla popsána teoretická východiska Total Quality Managementu 

v návaznosti na EFQM Model excelence, následoval detailní popis tří integrovaných prvků 

EFQM Modelu excelence a metodiky sebehodnocení, včetně jejich technik.  

Dále byla popsána společnost Brose CZ, ve které bylo realizováno sebehodnocení. Jelikož 

se společnost Brose CZ ještě nesetkala s žádnou z metod sebehodnocení, ale na druhou stranu 

pravidelně provádí interní audity systémů managementu kvality, byla zvolena metoda 

sebehodnocení dotazníková, která má nejblíže k procesům interních auditů systémů 

managementu kvality a je vhodná k prvotnímu přezkoumání organizace pokud jde 

o sebehodnocení. Výsledkem realizace sebehodnocení byla sebehodnotící zpráva společnosti, 

jež se stala bázi k posouzení společnosti vzhledem k jednotlivým kritériím EFQM Modelu 

excelence a výčtu slabých a silných stránek, jakož i k návrhu na eliminaci slabých stránek, které 

jsou chápány jako příležitosti ke zlepšení. 

Po vyhodnocení úspěšnosti společnosti Brose CZ vzhledem k jednotlivým kritériím EFQM 

Modelu excelence byly určeny eventuální slabé a silné stránky společnosti Brose CZ. Jako silné 

oblasti společnosti byly stanoveny výsledky vzhledem ke společnosti (Kritérium 8), výsledky 

vhledem k zákazníkům (Kritérium 6) a oblast péče o zaměstnance (Kritérium 3), ve kterých 

společnost dosáhla větší než 80 % úspěšnosti. Mezi slabé oblasti společnosti bylo zařazeno 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje a Kritérium 8: Pracovníci – výsledky, kde společnost dosáhla 

nejnižší úspěšnosti (méně než 60 %). 

V závěrečné části diplomové práce byly vymezeny návrhy na eliminaci vybraných slabých 

stránek, které zahrnovaly oblast komunikování vize společnosti, oblast marketingové činnosti 

a oblast řízení procesů sdílení informací, znalostí a nejlepší praxe vztahující se k vyšší míře 

fluktuace zaměstnanců za poslední rok. 

Sebehodnocení dle metody dotazníkové proběhlo na základě vybraných otázek, a proto není 

zcela objektivní. Poskytuje pouze velmi hrubý obraz o současné pozici organizace na cestě 

k excelenci. Přesto si troufám poznamenat, že při zavedených standardech, které společnost 

Brose CZ používá a při všech aktivitách, které realizuje, nad rámec těchto standardů, má 

značnou šanci uspět v programu Národní ceny kvality ČR a případně i Evropské ceny 

za kvalitu, pokud by realizovala sebehodnocení v plném rozsahu pomocí vhodné metody 

sebehodnocení. 
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Příloha 1: Dotazník pro provedení sebehodnocení 

Kritérium 1 Vedení 

1a Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají jako vzory 

 Má Brose CZ naplňovánu misi, vizi, hodnoty a rámce etického chování vůči 

společnosti? 

 Prosazuje vedení Brose CZ hodnoty? Jestliže ano, jakým způsobem a jak zvládá vedení 

svou roli být positivním příkladem v oblasti odpovědnosti vůči společnosti a etickému 

chování, jak směrem dovnitř, tak i ven. 

1b Lídři definují, monitorují a přezkoumávají systém managementu organizace a jeho 

výkonnost a podněcují jejich zlepšování 

 Má Brose CZ nastaven a používán vyvážený a objektivní soubor ukazatelů klíčových 

výsledků a jak vedení přezkoumává jejich trendy, aby poznalo dlouhodobé i 

krátkodobé priority zainteresovaných stran s jasně vymezeným vztahem mezi 

příčinami a efekty?  

 Posuzuje pravidelně vedení systém managementu Brose CZ, rozvíjí a zlepšuje ho v 

zájmu zvyšování budoucí výkonnosti a poskytování trvalých přínosů i inovací pro 

zainteresované strany? 

1c Lídři se angažují vůči externím zainteresovaným stranám 

 Využívá vedení Brose CZ inovace svých procesů a produktů k posilování vážnosti a 

image, jakož i ke zvýšení její přitažlivosti pro nové zákazníky a partnery?  

 Podporuje a rozvíjí vedení Brose CZ aktivní spolupráci a členství v rámci sdružení, 

resp. zájmových organizací?  

1d Lídři spolu s pracovníky organizace posilují kulturu excelence 

 Zajišťuje vedení Brose CZ, aby její zaměstnanci realizací svého tvořivého potenciálu, a 

v prostředí vzájemné důvěry a partnerství, pomáhali úspěchu svému osobnímu i 

úspěchu společnosti Brose CZ? 

 Oceňuje vedení Brose CZ úsilí zaměstnanců při dosahování jejich plánovaných cílů? A 

podporuje vedení Brose CZ uplatňování zásady rovnosti příležitostí?  

1e Lídři zajišťují, aby byla organizace flexibilní a řídila změny efektivně 

 Přerozděluje vedení Brose CZ své zdroje tak, aby vyhovovaly dlouhodobým a ne 

pouze krátkodobým snahám o racionální využívání přidělených prostředků?  



 

 

 Řídí Brose CZ změny prostřednictvím strukturovaného řízení projektů a cíleného 

zlepšování procesů a aplikuje strukturovaný přístup pro generování a výběr prioritních 

kreativních nápadů? 

 

Kritérium 2 Strategie 

Subkritérium 2a.: Strategie je založena na pochopení potřeb a očekávání jak 

zainteresovaných stran, tak externího prostředí 

 Identifikuje a analyzuje Brose CZ externí ukazatele (ekonomické, ekologické, tržní, 

společenské), které mohou ovlivnit budoucí vývoj společnosti? 

 Má společnost Brose CZ vlastní strategii rozvoje mezinárodní spolupráce? 

Subkritérium 2b.: Strategie je založena na pochopení interní výkonnosti a způsobilosti 

 Analyzuje Brose CZ své silné a slabé stránky vhodnými přístupy (např. vnitřním 

hodnocením)? 

 Shromažďuje a zpracování Brose CZ informace o tom, jak je společnost vnímaná 

z pohledu různých zainteresovaných stran (kromě zákazníků)? 

Subkritérium 2c.: Strategie a podpůrné politiky jsou rozvíjeny, přezkoumávány a 

aktualizovány 

 Vytváří Brose CZ strategie pro předem stanovená období tak, aby bylo umožněno 

naplňování mise a vize společnosti? 

 Zajišťuje Brose CZ trvalou způsobilost v oblasti ekonomické, ekologické i 

společenské? 

Subkritérium 2d.: Strategie a podpůrné politiky jsou sdělovány, implementovány a 

monitorovány 

 Převádějí se v Brose CZ strategie do plánů a úloh jednotlivých organizačních jednotek, 

popřípadě i povinností jednotlivých jedinců a jsou ve společnosti stanovovány cílové 

hodnoty výkonnosti jednotlivých procesů v souladu se strategickými cíli? 

 Jak se pracovníci Brose CZ dozvídají o strategii organizace, jejich plánech a cílech?  

 

Kritérium 3 Pracovníci 

Subkritérium 3a.: Plány pracovníků podporují strategii organizace 

 Je pravidelně v Brose CZ přezkoumávána efektivnost a účinnost rozvoje znalostí a 

kompetencí zaměstnanců? 



 

 

 Jak je využíváno v Brose CZ přehledů názorů zaměstnanců a jiných forem zpětné 

vazby ke zlepšování politiky, strategie a plánů rozvoje lidských zdrojů? 

Subkritérium 3b.: Jsou rozvíjeny znalosti a způsobilosti pracovníků 

 Vypracovává a sděluje Brose CZ plán rozvoje znalostí pracovníků, který je založen na 

současných a budoucích potřebách jak celé společnosti, tak potřebách osobních? 

 Jsou definovány požadavky na znalosti a kompetence pracovníků v souladu s potřebou 

naplňovat dosahování mise, vize a strategických cílů Brose CZ a má Brose CZ 

definovány požadavky na znalosti a kompetence pracovníků pro různé funkce? 

 Pracuje Brose CZ s tzv. talenty? Pokud ano, uveďte jakým způsobem. 

 Posuzuje Brose CZ systematicky výkonnost svých pracovníků?  

Subkritérium 3c.: Pracovníci jsou ztotožňováni, zapojováni a zmocňováni 

 Má Brose CZ definovanou politiku pro motivaci a podporu svých zaměstnanců a jak ji 

v praxi uplatňuje? 

 Zapojuje Brose CZ své zaměstnance do neustálého přezkoumávání, zlepšování a 

optimalizace efektivnosti všech jejich procesů a činností? 

Subkritérium 3d.: Pracovníci komunikují efektivně v celé organizaci 

 Jakým způsobem Brose CZ umožňuje a podporuje sdílení informací, znalostí a 

nejlepší praxe a uplatňuje dialog na všech jejich úrovních?  

 Rozvíjí a využívá Brose CZ komunikační toky shora dolu, zdola nahoru i horizontální 

komunikační cesty? 

Subkritérium 3e.: Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a je o ně pečováno 

 Podporuje Brose CZ systém uznávání a odměňování svých pracovníků se systémem 

měření jejich reálné výkonnosti? 

 Jaké přístupy využívá Brose CZ v poskytování péče o zaměstnance (například 

příspěvky k důchodu, zdravotní péče, péče o děti apod.)? 

 

Kritérium 4 Partnerství a zdroje 

Subkritérium 4a.: Partneři a dodavatelé jsou řízeni s ohledem na trvale udržitelný 

prospěch  

 Měří Brose CZ systematicky ukazatele výkonnosti partnerů a dodavatelů, od kterých je 

odebíráno stěžejní množství dodávaných dílů/materiálu? 



 

 

 Jaká je míra zapojení Brose CZ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů 

výzkumu a vývoje? 

Subkritérium 4b.: Finanční zdroje jsou řízeny s cílem zabezpečit trvalý úspěch 

 Jak jsou rozvíjeny a uplatňovány finanční strategie a procesy řízení finančních zdrojů 

v Brose CZ tak, aby zdroje byly vyžívány v souladu s celkovou politikou a strategií? 

 Má Brose CZ identifikována finanční rizika? 

Subkritérium 4c.: Budovy, zařízení, materiály a přírodní zdroje jsou řízeny trvale 

udržitelným způsobem 

 Optimalizuje Brose CZ využívání výrobního zařízení a efektivní řízení jeho životního 

cyklu a spravuje hmotný majetek, včetně budov? 

 Zabezpečuje Brose CZ vhodné prostory a jejich vybavení tak, aby pracovníci mohli 

spolehlivě plnit stanovené úkoly? 

Subkritérium 4d.: Technologie je řízena s cílem podpořit uskutečňování strategie 

 Optimalizuje Brose CZ využívání stávajících technologií a spravuje nahrazování 

technologií zastaralých? 

 Zapojuje Brose CZ své pracovníky a zástupce dalších zainteresovaných stran do 

vývoje a šíření nových technologií? 

Subkritérium 4e.: Informace a znalosti jsou řízeny s cílem podpořit efektivní 

rozhodování a budovat způsobilost organizace 

 Zajišťuje Brose CZ, aby všichni pracovníci měli přístup k poznatkům týkajících se 

jejich úkolů a dlouhodobých cílů? 

 Jakým způsobem Brose CZ zabezpečuje, aby její pracovníci měli dostatek přesných, 

spolehlivých a aktuálních informací z interních i externích zdrojů, které by poté 

podporovaly efektivní a rychlé rozhodování?  

 

Kritérium 5 Procesy, výrobky a služby 

Subkritérium 5a.: Procesy jsou navrhovány a řízeny s cílem optimalizovat hodnotu pro 

zainteresované strany 

 Má Brose CZ jasně stanovené vlastníky procesů a jejich role, odpovědnosti a 

pravomoci při rozvoji, řízení a zlepšování procesů? 

 Jsou v Brose CZ uplatňovány ukazatele výkonnosti procesů a definovány cíle 

výkonnosti procesů a jsou procesy dokumentovány? 



 

 

Subkritérium 5b.: Výrobky a služby jsou vyvíjeny s cílem vytvářet optimální hodnotu 

pro zainteresované strany 

 Jak je zabezpečeno v Brose CZ to, že pracovníci jsou vycvičení ke zvládnutí nových 

procesů ještě před jejich uplatňováním? 

 Jaký je rozsah spolupráce Brose CZ s partnery a zástupci zákazníků při navrhování 

nových produktů a procesů?  

Subkritérium 5c.: Výrobky a služby jsou efektivně propagovány a uváděny na trh 

 V jakém rozsahu Brose CZ komunikuje nabídku svých produktů? 

 Jaká je marketingová strategie Brose CZ? 

Subkritérium 5d.: Výrobky a služby jsou vytvářeny, dodávány a řízeny  

 Jak je zajištěno v Brose CZ dodávání výrobků až k zákazníkům? 

 Hodnotí Brose CZ systematicky kvalitu svých produktů i za spoluúčasti zástupců 

zainteresovaných stran? 

Subkritérium 5e.: Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zdokonalovány 

 Jak v Brose CZ probíhá práce s informacemi získanými z každodenního kontaktu se 

zákazníky, včetně práce se stížnostmi? 

 Monitoruje a měří Brose CZ průběžně a systematicky úroveň vnímání jednotlivých 

skupin zákazníků, týkajících se jejich spokojenosti a loajality? Pokud ano, reaguje 

rychle a efektivně na tuto zpětnou vazbu? 

 

Kritérium 6 Výsledky - zákazníci 

Subkritérium 6a.: Měřítka vnímání 

 Angažují se do návrhu a vývoje nových produktů Brose CZ jejich zákazníci a partneři? 

 Jsou zákazníci Brose CZ loajální? 

Subkritérium 6b.: Ukazatele výkonnosti 

 Jaké má Brose CZ výsledky týkající se celkového image společnosti z pohledu 

ukazatelů výkonnosti (počet ocenění zákazníky, nominací na ceny, medializace)? 

 Jak zákazníci vnímají produkty Brose CZ z pohledu spolehlivosti, kvality, dodávek 

apod.? 

 

 



 

 

Kritérium 7 Výsledky - pracovníci 

Subkritérium 7a.: Měřítka vnímání 

 Jaké má Brose CZ výsledky týkající se spokojenosti s pracovními podmínkami 

(pracovní prostředí a kultura organizace, rovné příležitosti a čestné jednání ve 

společnosti, flexibilita pracovních hodin a možnost sladit práci s rodinným 

životem,…)? 

 Jaká je míra spokojenosti zaměstnanců Brose CZ s ohledem na motivaci a možností 

kariérního rozvoje? 

Subkritérium 7b.: Ukazatele výkonnosti 

 Jaký je objem nově přijímaných zaměstnanců Brose CZ s ohledem na rovnost 

příležitostí? 

 Jaké má Brose CZ výsledky týkající se rozvoje dovedností? 

 

Kritérium 8 Výsledky - společnost 

Subkritérium 8a.: Měřítka vnímání 

 Podporuje a realizuje Brose CZ společenské aktivity? 

 Propaguje Brose CZ takové druhy dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí 

(např. veřejná doprava, jízdní kola,…)? 

 

Subkritérium 8b.: Ukazatele výkonnosti 

 Jaká je míra vlivu Brose CZ na rozvoj regionu? 

 Získala společnost Brose CZ některé z ocenění za společenskou odpovědnost? 

 Má Brose CZ začleněny zásady udržitelného rozvoje do procesu rozhodování (úspora 

energie, využívání obnovitelných zdrojů energie,…)? 

 

Kritérium 9 Ekonomické výsledky 

Subkritérium 9a.: Ekonomické výstupy 

 Jaké jsou výsledky Brose CZ vzhledem k řízení kvality? 

 Jaký je podíl vývojových nákladů Brose CZ na projekty vzhledem k tržbám za tyto 

projekty? 

 



 

 

Subkritérium 9b.: Ekonomické ukazatele výkonnosti 

 Vykazuje výsledek hospodaření Brose CZ rostoucí trend za poslední 4 roky? 

 Vykazují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostoucí trend za poslední 4 roky? 

 


