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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je Aplikace principů excelence do systému managementu zkušební 

laboratoře. 

V teoretické části diplomové práce je definován pojem excelence, jsou zde představeny 

modely a principy excelence, popsán model EFQM Model Excelence a proces sebehodnocení. 

 V praktické části diplomové práce je představena společnost CZ testing institute s.r.o., 

popsán její systém managementu kvality, je analyzován systém managementu společnosti  

na základě principů excelence a dle analýzy jsou stanoveny návrhy na zlepšení. 

Cílem této práce je provedení sebehodnocení organizace na základě principů excelence a dle 

zjištěných informací stanovit návrhy na zlepšení. 

Klíčová slova: excelence, EFQM Model Excellence, principy excelence, sebehodnocení, 

systémy managementu kvality, zkušební laboratoř. 

 

Abstract 

The topic of this Master's thesis is The Excellence Concepts Implementation to the 

Management System of Testing Laboratory.  

In the theoretical part of the Master's thesis the term excellence is defined, excellence models 

and principles are introduced, EFQM Excellence Model and self-assessment process are 

described. 

In the practical part of the Master's thesis CZ testing institute s.r.o. company is introduced, its 

quality management system is described, management system of the company is analyzed 

based on excellence principles and according to the analysis improvement proposals are 

determined. 

The aim of this thesis is to undertake a self-assessment of an organization based on excellence 

principles and to determine improvement proposals according to the obtained information. 

Keywords: excellence, The EFQM Excellence Model, excellence principles, self-assessment, 

quality management systems, testing laboratory.  
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ÚVOD 

Je důležité si uvědomit, že v  prostředí firmy se svět neustále mění a s ním se mění  

i požadavky na tyto organizace. Pouze takové organizace, které se snaží neustále dosahovat 

excelence, mají šanci v tomto rychle měnícím se světě se přežít, existovat, konkurovat, udržet 

si pozici a být úspěšnou.  

Excelentní organizace dosahují vynikající úrovně výkonu a jsou schopny si ji udržet. Splňují 

nebo přesahují očekávání všech svých zainteresovaných stran. [7] 

Tyto společnosti jsou pro ostatní organizace takzvaným lídrem, protože se snaží nalézt nové 

příležitosti, jak mohou něco zlepšit a inovovat. Volbou těchto organizací je pěstování kultury 

excelence v rámci celé organizace, čímž by se jim měla otevřít cesta k úspěchu. 

Je spousta názorů na to, co to vlastně pojem excelence znamená. Na jednom se však 

shodneme všichni, excelence znamená, dělat věci co nejlépe. 

Tématem diplomové práce je Aplikace principů excelence do systému managementu zkušební 

laboratoře. Toto téma jsem si vybrala, protože spousta firem se snaží nějakým způsobem 

nejen udržet na trhu, ale také být prosperující. A díky aplikaci principů excelence by měly být 

schopny najít své slabé stránky, které by měly brát jako příležitosti ke zlepšení, a tím si 

zajistit dobré místo na trhu. 

Diplomová práce se dělí na čtyři části. V první části je definován pojem excelence, jsou zde 

představeny modely excelence a blíže EFQM Model Excelence, charakterizovány jeho 

principy a popsán proces sebehodnocení. Teoretické poznatky byly čerpány studiem odborné 

literatury a internetových zdrojů. V další části je představena společnost CZ testing institute 

s.r.o. cz a popsán její systém managementu kvality. Informace byly získány z internetových 

zdrojů, studiem interních zdrojů společnosti a také díky konzultacím se zaměstnanci 

společnosti. Třetí část práce je aplikací teoretických poznatků do praxe, kde pomocí 

dotazníkového šetření byly analyzovány jednotlivé principy excelence. Podkladem pro tuto 

část jsou informace, které byly poskytnuty zaměstnanci firmy. Na základě těchto 

poskytnutých informací budou zpracovány sebehodnotící zprávy. Poté tyto sebehodnotící 

zprávy budou použity pro poslední část diplomové práce, kde budou stanoveny návrhy ke 

zlepšení společnosti CZ testing institute s.r.o. ve Fryčovicích.  
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Přínosem prováděného sebehodnocení je to, že víme, že manažeři společnosti již uvažují  

o správných věcech. [8] 

Cílem diplomové práce na základě sebehodnocení dle principů excelence je naleznout silné 

stránky a příležitosti ke zlepšení, které společnost může aplikovat, aby se přiblížila excelenci 

a dosahovala co nejlepších výsledků ve všech oblastech.  
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1 POJEM EXCELENCE ORGANIZACÍ A MODELY EXCELENCE 

Mnoho světových organizací v posledním desetiletí podlehla trendu aplikace modelů tzv. 

podnikové excelence a tím také snaze o efektivní zvládnutí přístupů a zásad TQM. [11] 

Posláním Evropské nadace pro management kvality je od roku 1988 právě podpora organizací 

k TQM. Tato nadace formulovala osm základních principů excelence organizací, které lze 

užít v praxi u různých organizací, principy tzv. EFQM Model Excelence. [11] 

EFQM formuluje pojem Excelence jako vynikající působení v oblasti řízení organizací  

a dosahovaných výsledků založené na souboru principů, zahrnujících orientaci na výsledky, 

zaměření na zákazníka, vedení a stálost účelu, management prostřednictvím procesů a faktů, 

rozvoj a angažovanost lidí, neustálé učení se, zlepšování a inovace, rozvoj partnerství  

a sociální odpovědnosti. [14] 

EFQM Model Excelence má v praxi využití ve třech základních směrech: 

 je inspirací pro organizace, které se snaží naleznout cestu k dalšímu rozvoji svých systémů 

managementu a EFQM Model Excelence považují jako to nejlepší nápomocné vodítko  

i přes jeho náročnost; 

 jako báze pro oceňování společností jak ve veřejném, tak ve výrobním sektoru, které se 

ucházejí o tzv. Cenu Excelence EFQM nebo její národní verze jako je v České republice 

například Cena České republiky za kvalitu. Jedná se o organizace, které dlouhodobě 

dosahují nejlepších výsledků v uplatnění principů Excelence; 

 lze jej použít jako vodítko pro účel sebehodnocení. [17] 

EFQM Model Excelence může být aplikován v jakémkoli typu organizace, nezáleží na jejich 

procesech, produktech ani jejich velikosti. [14] 

V současnosti existují tři základní koncepce rozvoje systému managementu kvality a to 

koncepce odvětvových standardů, koncepce ISO a koncepce TQM. Odlišují se v náročnosti 

na zdroje, znalostí lidí a také tím, na jaké zainteresované strany se zaměřují. Tento pohled je 

znázorněn na obrázku 1. Koncepcí zde chápeme jako strategický přístup, který v rozdílném 

prostředí a s různou intenzitou rozvíjejí principy managementu kvality. [12] 
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Obr. 1 Koncepce managementu kvality [12] 

1 1 Koncepce odvětvových standardů 

Koncepce odvětvových standardů je nejstarší koncepcí. Společnosti si již v sedmdesátých 

letech minulého století uvědomovaly potřebu vytvářet systémové přístupy k managementu 

kvality. Tyto své požadavky na systémy managementu kvality přenesly do norem. Některé 

z nich mají v odvětvích platnost dodnes. [10] 

Příkladem jedné z nejstarších odvětvových standardů k zabezpečování managementu kvality 

je tzv. správná výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice), která je využívána ve 

farmaceutických výrobách, ale také při přepravě, skladování a distribuci léků. Jejím posláním 

je uskutečnit výrobu léčiv tak, aby se zajistila jejich vhodnost pro zamýšlené použití, a aby tak 

pacienti nebyli vystaveni riziku, které by mohlo být způsobeno nedostatečnou kvalitou, 

závadností nebo neúčinností léčiv. [13] 

Další příklady standardů můžete naleznout v literatuře [13] a [12]. 

Odvětvové standardy se vyznačují různými přístupy, avšak něco mají společného. Mezi 

základní společné charakteristiky odvětvových standardů patří: 

 respekt k platné struktuře požadavků normy ISO 9001, kterou obohacují ji i o další 

požadavky moderního managementu; 

 vymezení speciálních požadavků, které jsou typické pro dané odvětví; 

 nejsou generické – nemají univerzální platnost pro všechna odvětví; 

 speciální postupy certifikace systémů managementu jsou náročnější než certifikace podle 

normy ISO 9001; 
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 pro svou náročnost jsou v současné době respektovány i v některých jiných 

dodavatelských řetězcích; 

 některé odvětvové standardy berou ohledy také na jiné zainteresované strany, než jsou 

externí zákazníci, jako například na bezpečnost svých zaměstnanců nebo také požadavky 

na životní prostředí. [12] 

1 2 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Tvorbu a používání norem, mezi které patří standardy ISO řady 9000, přivedla na svět 

globalizace tržního prostředí. Byl to impuls k vypracování společných zásad managementu  

a kritérií pro posuzování jejich naplňování a dodržování z důvodu sjednocení priorit. 

Zavedením těchto standardů by mělo dojít k minimalizaci rozporů v bilaterárních vztazích, 

které by v rámci mezinárodních obchodů mohly znamenat ohrožení zájmů jednotlivých 

spotřebitelů i celého společenství. [13] 

Mezi základní charakteristické rysy této koncepce patří: 

 výše zmíněné normy ISO řady 9000 mají generický charakter, tzn., mají univerzální 

platnost pro všechny odvětví; 

 normy ISO řady 9000 mají nezávazný charakter, jsou pouze doporučující, avšak 

v okamžiku, kdy se dodavatel zaváže odběrateli, že podle těchto norem provede aplikaci 

systému managementu kvality, stává se pro něj zejména norma ISO 9001 závazným 

předpisem. Jelikož odběratelé dnes již zcela běžně po svých dodavatelích vyžadují 

systémy managementu kvality uzpůsobený s požadavky norem ISO řady 9000, je možné 

říci, že tyto standardy tvoří velmi závažnou součást legislativy v obchodním poměru a to  

i z pohledu legislativy Evropské unie. [13] 

Systém norem ISO 9000:2016 je tvořen následující trojicí norem, které budou představeny 

níže: 

 ČSN EN ISO 9000:2016 Systém managementu kvality – Základní principy a slovník; 

 ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky; 

 ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality, doplněná směrnicí pro auditování ČSN EN ISO 19 011 Směrnice pro auditování 

systémů managementu. [13] 
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Vzájemné souvislosti těchto norem jsou k vidění na obrázku 2. 

Obr. 2 Struktura souboru norem ISO řady 9000:2016 [13] 

1 2 1 Norma ČSN EN ISO 9000:2016  

Norma ČSN EN ISO 9000:2016 obsahuje základní pojmy, zásady a slovník pro systém 

managementu kvality. Tato norma je také podkladem pro jiné normy systému managementu 

kvality. [3] 

Norma předkládá náležitě definovaný systém managementu kvality na základě rámce, jenž 

spojuje zavedené základní pojmy, zásady, procesy a zdroje, které se týkají kvality, s cílem 

pomoci společnostem uskutečnit jejich stanovené cíle. [3] 

Cílem této mezinárodní normy je zvýšit povědomí společnosti o jejich povinnostech  

a závazcích při plnění potřeb a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a také při 

dosahování spokojenosti s jejími produkty a službami. [3] 

Tato mezinárodní norma obsahuje 7 zásad managementu kvality: 

 zaměření na zákazníka, 

 vedení (leadership), 

 angažovanost lidí, 

 procesní přístup, 

 zlepšování, 

 rozhodování na základě důkazů, 

 management zdrojů. [3] 

 

ISO 9000:2016 

Systémy 

managementu 

kvality – Základní 

principy a slovník 
ISO 19011 Směrnice pro auditování systému 

managementu 

ISO 9001:2016 Systémy managementu 

kvality - Požadavky 

ISO 9004:2010 Řízení udržitelného rozvoje 

úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality 



19 

 

K těmto zásadám managementu kvality je v této normě obsažen také „popis“ každé zásady, 

„odůvodnění“ vysvětlující proč by se organizace danou zásadou měla dále zabývat, „hlavní 

přínosy“, které jsou přikládány jednotlivým zásadám, a „možná opatření“, které může 

společnost uplatnit při prosazování dané zásady. [3] 

1 2 2 Norma ČSN EN ISO 9001:2016 

Norma ČSN EN ISO 9001:2016 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když 

společnost: 

 má potřebu prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují 

požadavky zákazníka, příslušné požadavky zákonů či předpisů; 

  má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním systému 

managementu kvality, včetně procesů, které vedou k jeho zlepšování a prokazováním 

shody s požadavky zákazníka s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. [4] 

Tato norma využívá:  

 procesní přístup, který zahrnuje cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA 

cyklus) a zvažování rizik; 

 procesní přístup, který pomáhá organizaci plánovat její procesy a jejich vzájemné vazby; 

 PDCA cyklus, který umožňuje společnostem ujistit se, že jsou její procesy zajištěny  

a řízeny odpovídající zdroje a jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a také se podle 

nich jedná. PDCA cyklus je zobrazen na obrázku 3.;  

 zvažování rizik, které dává možnost organizaci určit faktory, jenž by mohly být činitelem 

odchýlení od procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků; 

 zavádění preventivních nástrojů řízení s cílem minimalizovat negativní účinky  

a maximálně využít příležitosti, které se naskytnou; 

 výzvy, které se pro organizace naskytnou při trvalém plnění požadavků a při řešení 

budoucích potřeb a očekávání. Aby tohoto cíle organizace dosahovaly, měly by 

společnosti kromě náprav a neustálého zlepšování využít také dalších forem zlepšení,  

a to například inovace a reorganizace. [4] 
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Obr. 3 PDCA cyklus, vlastní zpracování. 

1 2 3 Norma ČSN EN ISO 9004:2010 

Norma ČSN EN ISO 9004:2010 poskytuje: 

 návod, který slouží jako podklad pro dosahování trvale udržitelného úspěchu jakékoli 

společnosti, která působí v neustále se měnícím prostředí; 

 širší pohled na systémy managementu kvality než norma ISO 9001; 

 rozšířený model procesně orientovaného systému managementu kvality, který propojuje 

prvky ISO 9001 a ISO 9004, k vidění na obrázku 4; 

 podrobnější rozpracování některých dílčích témat, jako například management znalostí  

a inovace; 

 tabulku pro sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním vyspělosti systému 

managementu kvality. [5] 

Trvale udržitelného úspěchu organizace může dosáhnout svou schopností dlouhodobě  

a rovnoměrně plnit potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran, dále 

efektivním řízením organizace, věnováním pozornosti jejímu prostředí, učením se a vhodnou 

aplikací zlepšování a inovací, případně kombinací obojího. [5] 

V současné době je tato norma v revizi. 
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Obr. 4 Rozšířený model procesu [5] 

 

1 3 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

TQM má několik definic, některé z nich budou představeny dále. 

TQM neboli Total Quality Management je označován jako filosofie managementu, která  

v prostředí učící se organizace, má dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků díky 

neustálému zlepšování účinnosti procesů. [10] 

TQM – management na principu totální kvality je dobře naplánovaný celopodnikový proces 

neustálého zlepšování všech podnikových činností tak, aby se dosáhlo spokojenosti všech 

vnitřních i vnějších zákazníků. [18] 

I přes existenci řady názorových proudů a „škol TQM“, můžeme přestavit společné rysy: 

 Total – znamená úplné zapojení všech zaměstnanců organizace (zahrnutí všech pozic  

a všech činností v organizaci); 
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 Quality – zde je na mysli vícerozměrné vnímání pojmu kvalita, ve kterém jsou zahrnuty 

nejen výrobky a služby, ale také veškeré činnosti, včetně kvality celé organizace; 

 Management – jedná se o management, jak z pohledu strategie, taktiky i operativy a také 

z pohledu jednotlivých manažerských aktivit, mezi které patří například plánování, 

vedení, motivace, kontrola atd. [18] 

Tato koncepce byla vytvářena během druhé poloviny dvacátého století prve v Japonsku, 

následně v USA a Evropě. Koncepce TQM je označována jako otevřená filosofie 

managementu organizace, jelikož sama filosofie k praktické aplikaci obvykle nestačí, byly 

vytvořeny různé modely, které jsou dnes nejčastěji nazývány jako modely excelence 

organizací. Mezi nejznámější paří Demingova cena za kvalitu v Japonsku, americká Národní 

cena Malcolma Baldrige (MBNQA – Malcolm Baldrige National Quality Award) a EFQM 

Model Excelence, který je v Evropě nejvíce rozšířen, velmi respektován a rozšířen Evropskou 

nadací pro management kvality. Tyto modely budou představeny dále. [12] 

1 3 1 Demingova cena kvality 

Demingova cena kvality je pojmenována dle amerického statistika, profesora a konzultanta, 

jehož celé jméno je William Edwards Deming. V Japonsku je považován za nejvlivnějšího 

člověka, který nemá japonský původ. Původně pomáhal při sčítání lidu, ale již v roce 1950 

měl řadu přednášek na téma kvalita pro vedoucí představitele japonských firem. [19] 

Deming je považován za zakladatele japonského systému managementu kvality. Jako 

základní předpoklad pro úspěch firem považoval to, že organizace bude poskytovat kvalitní 

výrobky a služby za co nejnižší cenu v dlouhodobém horizontu. Deming navrhl již zmíněný 

PDCA cyklus. [20] 

Od roku 1951 je tato cena každoročně udělována.  Uděluje se v kategorii firem a jednotlivců 

za největší příspěvek ke zlepšování kvality. Vyhlašovací ceremoniál přenáší celostátní 

televize. [19]  

1 3 2 Národní cena Malcolma Baldrige 

Národní cena Malcolma Baldrige se uděluje v USA od roku 1987. Roku 2010 došlo ke změně 

názvu na Baldridge Performance Excellence Programme. [19] 

Sebehodnocení organizací založené na sedmi kritériích napomáhá při identifikaci silných 

stránek organizace a příležitostí ke zlepšování. Úkolem lídrů společnosti je tyto informace 

využít a dosáhnout díky nim vyšší úrovně výkonnosti. [1] 



23 

 

Mezi sedm základních kritérií patří: 

1. vůdcovství – vedení organizace, společenská odpovědnost; 

2. strategické plánování – strategie rozvoje, strategie rozložení zdrojů; 

3. zaměření na trh a zákazníky – znalost trhu a zákazníků, spokojenost zákazníků, vztahy se 

zákazníky; 

4. měření, analýzy a řízení znalostí – měření a analýza výkonnosti organizace, řízení 

informací; 

5. zaměření na zaměstnance – pracovní systém, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, blahobyt  

a spokojenost zaměstnanců; 

6. procesní řízení – procesy produktů a služeb, obchodní a podpůrné procesy; 

7. zaměření na výsledky – výsledky zaměřené na zákazníka, výsledky zaměřené na trh  

a finanční výsledky, výsledky vzhledem k zaměstnancům, efektivita organizace. [16] 

Tato kritéria a jejich vazby jsou zobrazeny na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Kritéria Malcolma Baldridge [16] 

1 3 3 EFQM Model Excelence 

EFQM (European Foundation for Quality Management) je nezisková organizace, jejímž 

záměrem je zvýšit konkurenceschopnost evropských organizací a dosahování „trvale 

udržitelné excelence“. Byla založena roku 1988 čtrnácti představiteli v té době 

nejvýznamnějších evropských organizací, například AB Elektrolux, Fiat Auto SpA, Nestlé, 

Philips, Renault, Volkswagen, Robert Bosch a dalšími. Spojili své síly a zkušenosti, aby 

vytvořili model manažerské úspěšnosti tzv. The Excellence EFQM Model. [18] 
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V Americe a Japonsku odborníci provedli řadu analýz, aby poznali způsoby řízení nejlepších 

firem. Cílem této analýzy bylo z výsledků vytvořit nový model řízení pro evropské firmy. Byl 

vytvořen roku 1991 a nazván jako Evropský model TQM, který je podkladem pro účast 

v Evropské ceně kvality. [18] 

Na modelu byly postupem času provedeny úpravy a vylepšení a jeho konečná verze vznikla 

roku 1999 pod názvem The EFQM Excellence Model. [9] 

EFQM model excelence, který je znázorněn diagramem na obrázku 6, je to obecný rámec 

založený na devíti kritériích. Obsahuje pět „Předpokladů“, které znamenají, co organizace 

dělá a jak to dělá, čtyři „Výsledky“, které pokrývají to, čeho organizace dosahuje a zpětnou 

vazbu. 

Výsledkům předchází předpoklady, které ovlivňují tyto výsledky a naopak. Výsledky jsou 

ovlivňovány pomocí zpětné vazby a to zlepšováním. [15] 

Obr. 6 EFQM Model Exclenece [9] 

Všech těchto devět kritérií má svou definici, která vysvětluje jeho rámcový význam. Kritéria 

jsou dále rozčleněny na 32 subkritérií. Tato subkritéria popisují podrobněji příklady toho, co 

lze zpozorovat v excelentních organizacích a toho, co by se v průběhu hodnocení mělo vzít 

v úvahu. [15] 

Popis kritérií modelu a jeho podkritérií můžete naleznout v literatuře [15].  
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Význam aplikace EFQM Modelu excelence: 

 představuje rámec trvalého zlepšování; 

 je nástrojem, díky kterému jsou spojené veškeré součásti systému řízení, ať už vedení, 

lidské zdroje, partnerství atd.; 

 poskytuje přehled o současných silných stránkách, oblastech pro zlepšení, a tedy  

i příležitostí k růstu; 

 využití sebehodnocení k rozvoji, ale také hodnocení třetí nezávislou stranou v programech 

Národní ceny kvality či Stupních excelence EFQM; 

 k optimálním výsledkům by se mělo dojít kombinací interního a externího hodnocení, 

zatímco zaměstnanci znají organizaci nejlépe, externí organizace poskytne objektivní 

hodnocení. [18] 

Česká společnost pro jakost je odpovědná za správu a šíření systému oceňování na 

mezinárodní úrovni, tzv. stupňů excelence souvisejících s aplikací Modelu, které byly 

vytvořeny organizací EFQM. [18] 

 stupeň první – ocenění zapojení organizace (Commited to Excellence – C2E); 

 stupeň druhý – ocenění výkonnosti organizace (Recognised for Excelence – R4E); 

 stupeň třetí – cena EFQM za excelenci (EFQM Excellence Award – EEA). [18] 

Organizace mohou získat stupně excelence také v programu Národní ceny kvality ČR, a to ve 

4 kategoriích podle počtu získaných bodů. Následující příklad ocenění je v rámci aplikace 

programu Model excelence Národní ceny kvality ČR v podnikatelském sektoru.  

Má 4 kategorie: 

 první stupeň ocenění – Perspektivní firma – organizace začala používat pro své řízení 

principy EFQM Modelu excelence, byla účastníkem Národní ceny kvality ČR a dosáhla 

bodového ohodnocení v rozmezí mezi 200 až 300 bodů; 

 druhý stupeň ocenění – Úspěšná firma – organizace získala v rámci Národní ceny kvality 

ČR bodové ohodnocení v rozmezí 300 až 400 bodů; 

 třetí stupeň ocenění – Excelentní firma – organizace, která v rámci Národní ceny kvality 

ČR získala bodové ohodnocení více než 400 bodů; 

 čtvrtý stupeň ohodnocení – Vítěz Národní ceny kvality – podnikatelský sektor – 

organizace, která dosáhla nejvíce bodů v daném ročníku Národní ceny kvality a zároveň 

získala ocenění Excelentní firma. Tato ocenění mají podobu diplomu. [18]  
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2 CHARAKTERISTIKA PRINCIPŮ EXCELENCE 

Následujících osm principů bylo zjištěno díky důslednému srovnávání organizací po celém 

světě, hledáním nových trendů v řízení a celou řadou rozhovorů s vedoucími pracovníky  

a zástupci průmyslových společností napříč Evropou. [7] 

2 1 Základní principy excelence 

Každý z těchto principů je důležitý sám o sobě, proto k dosažení maximálního účinku 

excelence, může dojít pouze se začleněním všech principů do své podnikové kultury. [7] 

Principy excelence a jejich provázanost jsou zobrazeny na obrázku 7. 

 

Obr. 7 Základní principy excelentních organizací [7] 

2 1 1 Vytváření hodnoty pro zákazníka 

Excelentní organizace vytváří hodnotu pro zákazníky tím, že chápe, dokáže předvídat  

a naplňovat potřeby a očekávání zákazníků a dokáže využít příležitostí. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 zná jednotlivé skupiny svých stávajících zákazníků i těch potencionálních a dokáže 

předpovídat jejich různé potřeby a očekávání; 

 transformuje jednotlivé potřeby, očekávání a eventuální požadavky na atraktivní a trvale 

udržitelné přínosy pro své stávající i potencionální zákazníky; 

 vytváří a udržuje komunikaci se zákazníkem, která je otevřená a transparentní; 
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 má snahu inovovat a vytvářet hodnoty pro své zákazníky jejich zapojením do rozvoje 

nových a inovativních výrobků, využívá jejich zkušeností všude tam, kde je to vhodné; 

 zajišťuje, aby její zaměstnanci měli potřebné zdroje, kompetence a zmocnění, díky čemuž 

může maximalizovat zkušenosti zákazníka; 

 provádí průběžný monitoring a přezkoumávání zkušeností a vnímání svých zákazníků  

a reaguje vhodným způsobem na jakoukoli zpětnou vazbu; 

 provádí porovnávání svojí výkonnost s relevantními benchmarky a inspiruje se z jejich 

silných stránek a příležitostí pro zlepšení, která má za cíl maximalizaci vytvářené hodnoty 

pro zákazníky. [15] 

2 1 2 Vytváření trvale udržitelné budoucnosti 

Excelentní organizace je vnímána okolním světem pozitivně. Zejména díky tomu, že při 

zvyšování své výkonnosti současně zlepšují ekonomické, environmentální i sociální 

podmínky pro společnost, ve které působí. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 definuje a sděluje hlavní účel organizace, čímž si zabezpečuje svoji budoucnost. Hlavní 

účel je základem pro jejich vizi, poslání, hodnoty, etiku a podnikové vystupování; 

 chápe své klíčové kompetence a také to, jak může vytvářet sdílenou hodnotu ve prospěch 

zainteresovaných stran; 

 začleňuje koncept trvalé udržitelnosti do své strategie hodnotového řetězce a tvorby 

procesů, přiděluje jednotlivé zdroje potřebné k dosažení těchto cílů; 

 při zvažování někdy protichůdných požadavků, zvažuje hledisko 3P neboli „lidé, planeta 

 a zisk“(People, Planet and Profit); 

 podporuje své zainteresované strany k účasti na činnostech, které přispívají širší 

společnosti; 

 v případě, kdy je to relevantní, přerozděluje zdroje k tomu, aby pokryla spíše dlouhodobé 

potřeby než krátkodobý zisk, což je potřebné k získání i udržení konkurenceschopnosti 

organizace; 

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

udržitelným způsobem; 

 provádí měření a optimalizaci dopadu svých činností a cyklu výrobků a služeb na veřejné 

zdraví, bezpečnost a životní prostředí; 



28 

 

 je aktivní ve zvyšování ekonomických, environmentálních a sociálních standardů ve svém 

odvětví. [15] 

2 1 3 Rozvoj partnerství 

Excelentní organizace provádí rozvoj svých schopností efektivním řízením změn nejen uvnitř, 

ale i vně organizace. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 provádí analýzu trendů provozní výkonnosti s cílem pochopit své dosavadní  

i potencionální schopnosti a kapacitu a identifikuje, kde je potřeba se dále rozvíjet, aby 

bylo dosaženo strategických cílů; 

 vytváří účelný a účinný hodnotový řetězec k zajištění trvalého poskytování dohodnutých 

hodnotových přínosů; 

 buduje kulturu neustálého zlepšování efektivity spolupráce a práce v týmech v celém 

hodnotovém řetězci; 

 pro rozvoj organizace dokáže zajistit finanční, lidské a technologické zdroje; 

 podporuje sdílené hodnoty, odpovědnost, etiku a kulturu důvěry a otevřenosti v celém 

hodnotovém řetězci; 

 k dosažení vzájemného prospěchu a zvýšení hodnoty pro příslušné zainteresované strany, 

spolupracuje s partnery – projevují si podporu expertně, zdroji i znalostmi; 

 tvoří odpovídající sítě, které umožňují identifikaci příležitostí pro potencionální 

partnerství, díky kterým by organizace mohla zvýšit své schopnosti a vytvářet přidanou 

hodnotu pro zainteresované strany. [15] 

2 1 4 Využití kreativity a inovací 

Excelentní organizace vytváří zvýšenou hodnotu a úrovně výkonnosti pomocí neustálého 

rozvoje a systematických inovací s využitím kreativity svých zainteresovaných stran. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 stanovuje přístup pro angažování zainteresovaných stran a využívá jejich znalostí při 

tvorbě nápadů a inovací; 

 utváří spolupracující a učící se sítě, dále je řídí a to vše s cílem identifikovat příležitosti 

pro zlepšování, vytváření kreativity a inovací; 
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 ví, že inovace se vztahuje nejen na produkty, ale také na procesy, marketing, organizační 

strukturu i na podnikatelské modely; 

 určuje si jasné záměry a cíle pro inovace, založené na znalosti trhu a příležitostí, které 

podporuje vhodnými politikami a zdroji; 

 používá strukturovaný přístup pro tvorbu a výběr významných kreativních nápadů; 

 testuje a vylepšuje nejslibnější nápady a přiděluje jim zdroje, aby mohla být uskutečněna 

realizace nápadů v rámci přiměřené časové doby; 

 zavádí nápady do reálného dění v časovém rámci, který maximalizuje výhody, které  

z realizace nápadu lze získat. [15] 

2 1 5 Vedení na základě vize, inspirace a integrity 

V excelentní organizaci jsou lídři, kteří utvářejí budoucnost, přičemž působí pro ostatní 

organizace jako modelové vzory hodnot a etiky. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 dokáže inspirovat pracovníky a vytvářet tak kulturu angažovanosti, vlastnictví, 

zmocňování, zlepšování a zodpovědnosti pomocí svého jednání, chování a zkušeností; 

 usiluje o hodnoty organizace a je vzorem integrity, společenské odpovědnosti a etického 

chování interně i externě, s cílem šířit a zlepšovat dobré jméno organizace; 

 určuje si jasný záměr a strategické zaměření – stmeluje své zaměstnance, aby se dokázali 

ztotožnit s posláním, vizí a cíli organizace tak, aby jich dosahovali; 

 je flexibilní – dokážou přijmout včasná rozhodnutí založená na dostupných informacích, 

předchozích zkušenostech, znalostech a zvážení dopadů jejích rozhodnutí; 

 ví, že trvalé konkurenceschopnosti na trhu, lze dosáhnout pouze při rychlém učení a 

schopnosti pružné reakce na potřeby svých zainteresovaných stran; 

 šíří kulturu, jejímž úkolem je podpora tvorby nových nápadů a nových způsobů myšlení, 

s cílem podnícení inovací a rozvoje organizace; 

 je transparentní a odpovědná za své jednání vůči zainteresovaným stranám a společnosti a 

zajišťuje, aby její zaměstnanci jednali čestně, odpovědně a dle etiky. [15] 

2 1 6 Agilní řízení 

Excelentní organizace je široce uznávána pro svou schopnost efektivně a účinně rozpoznat 

příležitosti a hrozby a vhodně na ně reagovat. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 
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 využívá mechanismů k identifikaci změn v externím prostředí a na tyto změny vytváří 

budoucí scénáře, jejichž cílem je připravit organizaci na to, kdyby tyto změny nastaly; 

 svou strategii promítá do propojených procesů, projektů a organizačních struktur  

a zajišťuje, aby změny mohly být v celém hodnotovém řetězci uskutečněny přiměřenou 

rychlostí; 

 vhodně kombinuje ukazatele výkonnosti procesů a související měřítka výstupů, díky nimž 

přezkoumává účelnost a účinnost klíčových procesů a jejich podíl na dosažení 

strategických cílů; 

 dokáže vhodně využít údajů o stávající výkonnosti a způsobilosti svých procesů, využít 

benchmarků, pro podporu kreativity, inovací a zlepšování; 

 provádí efektivní řízení změn dle strukturovaného řízení projektů a cíleného zlepšování 

procesů; 

 dokáže rychle přizpůsobit svou organizační strukturu s cílem podpořit dosažení 

strategických cílů; 

 hodnotí a rozvíjí portfolio technologií s cílem zvýšit agilnost procesů, projektů  

a organizace. [15] 

2 1 7 Dosahování úspěchů díky schopnostem zaměstnanců 

Excelentní organizace si považuje své zaměstnance. Vytváří pro ně kulturu, aby dosahovali 

jak organizačních, tak i osobních cílů. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 určuje vhodné dovednosti, kompetence a úrovně výkonnosti pracovníků, které jsou nutné 

pro dosahování poslání, vize a strategických cílů; 

 efektivně plánuje získávání, rozvoj a udržení talentů, kterých je zapotřebí k naplnění 

podnikových potřeb; 

 uvádí v soulad cíle jednotlivců a týmů a zmocňují pracovníky k plnému využití jejich 

potenciálu v duchu opravdového přátelství; 

 zajišťuje, aby rovnováha mezi pracovním a osobním životem byla vyvážená i v době 

nepřetržitého online připojení, prostupující globalizace a nových způsobů práce; 

 respektuje a dokáže využít různorodosti svých zaměstnanců, společenství a trhů, o které 

organizace pečuje; 

 u svých zaměstnanců rozvíjí dovednosti a kompetence, aby v budoucnu byla zajištěna 

jejich mobilita a zaměstnatelnost; 
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 své zaměstnance podporuje k tomu, aby byli vyslanci image a pověsti organizace; 

 zaměstnance vhodným způsobem motivuje k zapojení do zlepšování a inovací, uznává 

jejich úsilí a úspěchy; 

 respektuje komunikační potřeby svých zaměstnanců a využívá proto vhodné strategie  

a nástroje udržování dialogu. [15] 

2 1 8 Trvale dosahování vynikajících výsledků 

Excelentní organizace dosahuje trvale udržitelných vynikajících výsledků, které odpovídají 

jak krátkodobým, tak dlouhodobým potřebám všech jejich zainteresovaných stran v kontextu 

prostředí, v němž působí. [15] 

Bylo zjištěno, že excelentní organizace v praxi: 

 shromažďuje informace o potřebách a očekáváních zainteresovaných stran, které mají 

zajistit vstup do rozvoje a přezkoumávání své strategie a podpůrných politik a je pozorná 

vůči jakýmkoli změnám; 

 provádí identifikaci a chápe klíčové výsledky požadované pro naplnění organizačního 

poslání a hodnotí pokrok vůči své vizi a strategickým cílům; 

 definuje a využívá vyvážený soubor výsledků pro přezkoumání svého pokroku, poskytuje 

přehled dlouhodobých a krátkodobých priorit, čímž řídí očekávání svých klíčových 

zainteresovaných stran; 

 provádí aplikaci strategie a podpůrné politiky systematickým způsobem s cílem dosáhnout 

požadovaných výsledků, jasně definuje vztah příčin a následků; 

 určuje cíle založené na srovnání své výkonnosti s jinými organizacemi, jejími stávajícími  

i potencionálními schopnostmi a strategickými cíli; 

 provádí hodnocení souboru dosažených výsledků, aby do budoucna zlepšila výkonnost,  

a zajišťuje trvale udržitelné přínosy pro všechny své zainteresované strany; 

 poskytuje zainteresovaným stranám vysokou míru důvěry, přijímáním efektivních 

mechanismů pro pochopení budoucích scénářů, a efektivně řídí strategická, provozní  

i finanční rizika; 

 podáváním finančních i nefinančních zpráv relevantním i příslušným orgánům zajišťuje 

transparentnost v souladu s jejich očekáváním; 

 zajišťuje, aby lídři organizace měli přesné a dostatečné informace, které jim napomohou 

při včasném rozhodování. [15] 
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2 2 Sebehodnocení 

Definice Evropské nadace pro management jakosti pro sebehodnocení zní: „Sebehodnocení je 

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 podniknuto další zlepšování, 

následně hodnocené z pohledu dosaženého pokroku.“ [11] 

Pod pojmem všezahrnující je myšleno, že sebehodnocení musí brát v potaz všechny činnosti 

organizace bez výjimky i stránky dosahování ekonomických i mimo finančních výsledků 

jednotlivých organizací. Pojem systematický označuje, že sebehodnocení by se mělo stát 

samozřejmou součástí systému managementu organizací a mělo by se systematicky pracovat 

systematicky také s výsledky, které vyplynou z procesu sebehodnocení. Pravidelnost 

provádění sebehodnocení pak souvisí s ochotou vynaložení zdrojů a na zvolené metodě 

sebehodnocení. Nejpoužívanějším modelem sebehodnocení v zahraničí je EFQM Model 

Excelence, který slouží jako podklad pro sebehodnocení. [11] 

Proces sebehodnocení má za cíl odhalení silných stránek organizace a také příležitostí pro 

zlepšování, a proto má sebehodnocení respektovat tři životně důležité hlasy: 

 hlas trhu – který by měl vést k maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků  

a ke zjištění, kde je nutné se v této oblasti zlepšovat, 

 hlas organizace – je vlastně hlas zaměstnanců, kteří mají pro organizaci rovněž zásadní 

hodnotu, 

 hlas procesů – je převážně spojeno s měřením výkonnosti procesů. [11]  

Výhody sebehodnocení jsou zobrazeny v tabulce č. 1.  

Tab. 1 Výhody sebehodnocení 

Sebehodnocení je významným procesem pro neustálé zlepšování. 

Sebehodnocení vyplývá z faktů, nikoli pocitů jednotlivců. 

Sebehodnocení je významnou formou pro učení se zaměstnanců v organizaci, jelikož i oni sami jsou 

vedeni a motivováni k tomu, aby odhalili silné a slabé stránky v oblasti vykonávaných činností a 

dosahovaných výsledků. 

Sebehodnocení funguje jako nástroj pro odhalení a diagnostiku slabých míst, pokud je ovšem splněn 

předpoklad princip pravdy. 

Sebehodnocení nutí organizaci k zavádění a systémovému využívání celé řady různých měření, 
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protože dává kvantifikovatelné výsledky. 

Sebehodnocení využívá do TQM široké spektrum zaměstnanců, včetně vrcholového vedení. 

Sebehodnocení dává prostor k průběžnému hodnocení stavu dosahované Excelence i v porovnání 

s jinými organizacemi. 

Sebehodnocení poskytuje a podporuje vysoce objektivní měření míry zlepšení úrovně systému 

managementu organizace. 

Sebehodnocení podporuje rozvoj znalostí všech zaměstnanců o principech Excelence. 

Na všech úrovních managementu rozvíjí sebehodnocení manažerské dovednosti. 

Sebehodnocení podporuje a usnadňuje sdílení těch nejlepších praktik v rámci organizace. 

Proces sebehodnocení je výbornou přípravou organizací, jež mají zájem o účast o národní nebo 

nadnárodní ceny kvality. [11] 

 

2 2 1 Postup sebehodnocení 

Pro sebehodnocení jsou nastaveny výchozí kroky, které jsou navrženy z doporučeného  

a mnoha zahraničními zkušenostmi ověřeného algoritmu, který je zobrazen na obrázku 8. 

Tyto základní kroky jsou popsány dále v kapitole. [14] 

Obr. 8 Základní kroky sebehodnocení organizací [14] 
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Základní kroky sebehodnocení 

 Dosažení shody o sebehodnocení – vrcholové vedení musí dozrát k potřebě 

sebehodnocení a oficiálně rozhodnout o začátku procesu sebehodnocení. 

 Návrh komunikační strategie – nejpozději před začátkem sebehodnocení musí vedení 

společnosti komunikovat se všemi svými zaměstnanci o účelu, cíli a průběhu 

sebehodnocení, za nejlepší způsob je považována přímá komunikace se zaměstnanci. 

 Jmenování a výcvik posuzovatelů – vrcholové vedení sestaví tým, který formálně 

jmenuje, určí mu kompetence a odpovědnosti a k sebehodnocení by měl být vhodně 

proškolen. Počet hodnotitelů nelze optimálně stanovit, na základě zkušeností je však 

doporučeno, aby posuzovatelé byli vybrání jak z interních zdrojů organizace tak 

z externích. 

 Zpracování plánů pro sebehodnocení - koordinátor týmu jmenovaný vedením má  

za úkol vypracovat harmonogram postupu a plán sebehodnocení, rozhodnout o použité 

technice a na základě těchto rozhodnutí se analyzuje potřeba zdrojů a časová náročnost. 

 Realizace sebehodnocení – cílem tohoto kroku je získat pokud možno vyčerpávající 

seznam slabých stránek, které znamenají pro společnost příležitosti pro zlepšování. Tento 

krok je členěn na dalších několik fází: 

o Sběr dat – je považován za nejpracnější. Data mohou být shromažďována pomocí 

interview, pozorováním anebo analýzou záznamů. Realizace těchto postupů by měla 

jít do takové hloubky, aby byla poskytnuta objektivní data a bylo tak možno stanovit 

objektivní posouzení. 

o Posouzení komplexnosti dat – je považováno za nejnáročnější kvůli komplexnosti, 

která je nezbytná pro správné vyhodnocování dat. Hodnotitelé neustále posuzují, zdali 

mají k dispozici všechna potřebná data a informace. Posuzovatelé musí mít jasno, jaké 

vhodné ukazatele budou používat. 

o Určení silných stránek a příležitostí ke zlepšení – je nejprve prováděno individuálně 

každým z posuzovatelů. 

o Kvantifikovatelné hodnocení stavu organizace – se nejprve provádí jednotlivými členy 

týmu, v již zvoleném postupu a slouží jako nástroj pro poznání výchozí základny,  

od které se při dalším sebehodnocení odvíjí míra zlepšení systému řízení. 

o Dosažení shody ve výčtu silných stránek a příležitostí ke zlepšování a hodnocení – je 

týmovou záležitostí, při které dochází ke skupinovým diskuzím ohledně subjektivních 

pohledů jednotlivých posuzovatelů. Cílem je shodnou se na tom, co je silná stránka,  
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co je potřeba zlepšit a stanovení na kolik organizace plní požadavky, které si stanovila. 

Diskusí se musí dojít ke společnému výsledku za předpokladu, že každý si své 

hodnocení snaží obhájit a vysvětlit. 

o Vypracování sebehodnotící zprávy – zpráva je vypracována a předána vrcholovému 

vedení a představitelům jednotlivých organizačních jednotek. Cílem je informovat  

o všech zjištěních a navrhnutých doporučeních. V těchto zprávách, jsou konstatované 

náměty na zlepšení. 

 Projednání výsledků, volba priorit zlepšování – na základě zjištěných dat jsou 

stanoveny a projednány výsledky. Na základě výsledků jsou stanoveny návrhy na 

zlepšení, z nichž se vyberou priority na zlepšování. 

 Plánování a realizace projektu zlepšování - aplikace návrhů do praxe.  

 Měření efektivnosti a účinnosti zlepšení - Podobně jako u auditů by se měla posoudit 

efektivnost a účinnost zavedených návrhů ke zlepšení. [14] 

Jak vyplývá z definice sebehodnocení, sebehodnocení by mělo být pravidelně se opakující 

procesem, čili by se neustále měly systematicky vyhledávat příležitosti ke zlepšení, což 

znamená, že proces sebehodnocení se stane nástrojem pro neustálý a dynamický rozvoj 

organizace a také zdrojem pro zvyšování znalostí potenciálu jejich zaměstnanců. Avšak 

pravidelné opakování není povinné. [14] 

2 2 2 Techniky sebehodnocení 

Techniky sebehodnocení se vyznačují různými postupy, používají různé metody a nástroje 

sebehodnocení, jsou odlišné svými požadavky na zdroje, dobou trvání, exaktností  

a objektivitou výsledků. Evropská nadace pro management jakosti v současnosti rozlišuje 

několik odlišných technik sebehodnocení, které jsou popsány dále a seřazeny dle míry 

objektivity zjištění, kdy první uvedená je považována za tu nejobjektivnější. [14] 

Technika simulace Evropské ceny za jakost (EQA) – tato technika se nejvíce přibližuje 

postupu o získání Evropské ceny za jakost, je nejnáročnější, ale nejobjektivnější. [14] 

Mezi silné stránky této techniky patří získání nejpřesnějších výsledků ve spolupráci se 

speciálně vyškolenými posuzovateli, první vypracování sebehodnotící zprávy je obtížné, 

následující již jsou poměrně jednoduché, díky vypracování zpráv může dojít ke zlepšení 

komunikace ve společnosti a další. [14] 
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Mezi slabé stránky patří pracnost této techniky, náročnost na zdroje a fakt, že realizace této 

techniky trvá několik měsíců. [14] 

Technika zapojení spolupracovníků – při této technice jsou do fází sebehodnocení široce 

zapojeni zaměstnanci organizace. Zapojení těchto zaměstnanců je výrazně vyšší než  

u jakékoli jiné techniky, je však nutné využít také speciálně zaškolených posuzovatelů. [14] 

Mezi výhody této techniky lze zařadit to, že je méně příkazová než technika EQA, 

vypracování hodnotící zprávy není tak podrobné jako u předchozí techniky, zapojení širokého 

spektra zaměstnanců, u kterých posuzovatelé mají možnost zjistit jejich názor. Tato technika 

poskytuje vyčerpávající seznam silných stránek a příležitostí ke zlepšení a podává objektivní 

bodové hodnocení vyzrálosti systému managementu na základě hodnocení každého z dílčích 

kritérií EFQM Modelu Excelence. [14] 

Hlavními nevýhodami této techniky je využití většího rozsahu zdrojů, časová náročnost  

a pracnost při aplikaci této techniky sebehodnocení. [14] 

Technika „pro forma“ - je méně pracná a méně náročná na náklady než předchozí techniky, 

avšak je zde zachována poměrně vysoká objektivita. Podstatou této metody jsou předem 

vytvořené formuláře na každé dílčí kritérium EFQM Modelu Excelence. Příklad možného 

formuláře uveden na obr. 9. [14] 

Kritérium: 

Otázky - Oblasti zaměření Důkazy - zjištění 

1.   

2.   

3.   

atd.   

    
Hodnocení: 

Silné stránky - seznam: Příležitosti ke zlepšování - seznam: 

Obr. 9 – Příklad možného formuláře sebehodnocení[14] 

Za výhody této techniky lze považovat vyplňování formulářů, které je snadnější než psaní 

hodnotící zprávy, poskytnutí vyčerpávajícího seznamu silných stránek a příležitostí  
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ke zlepšování i pro oblast výkonnosti organizace, dokumentaci přímých důkazů reálného 

stavu společnosti, vhodnost i pro aplikaci prvního sebehodnocení v jakékoli organizaci. [14] 

Mezi nevýhody této techniky lze považovat fakt, že opakované vyplňování formulářů může 

vytvořit dojem, že sebehodnotící proces je pouze rutinní záležitost a hrozí tak nebezpečí 

stereotypů při posuzování. [14] 

Technika workshopu – jediná technika, která vyžaduje aktivní podílení vrcholového vedení 

na procesu. Vrcholové vedení je považováno za členy týmu, má odpovědnost nejen  

za vyhodnocení stavu vyzrálosti systému managementu organizace, ale také za sběr  

a vyhodnocení dat. Na základě zkušeností je doporučeno, aby členem týmu byl také 

minimálně jeden vycvičený posuzovatel, který však nemá roli rozhodujícího arbitra, ale slouží 

pouze jako moderátor a rádce. [14] 

Jako hlavní výhodu této techniky lze považovat zapojení vrcholového vedení do procesu 

sebehodnocení, kdy dojde k pochopení výhodnosti použití procesu sebehodnocení. Dále také 

že vedení dané organizace má vzácnou příležitost stát se skutečným týmem, který si při 

diskuzi o silných a slabých stránkách společnosti dokáže vytvořit reálný obraz o skutečném 

stavu managementu organizace. [14] 

Jako nevýhody této techniky lze uvést nedůvěra mezi jednotlivými členy vedení  

a zaměstnanci, která může zhatit požadovaný cíl, dále může dojít k nerealistickému 

vyhodnocení stavu vyzrálosti systému managementu a za nevýhodu lze také považovat 

časovou náročnost pro vrcholové vedení, kterou tato technika vyžaduje, aniž by jim bylo 

ubráno všech standardních pracovních povinností. [14] 

Technika dotazníková - svou povahou má nejblíže procesům interních auditů systému 

managementu jakosti. Evropská nadace pro management jakosti pro tento účel vytvořila a do 

speciální publikace vložila speciální dotazník, kde je ke každému z kritérií přiřazena sada 

hodnotících otázek. Organizace, které chtějí postupovat dle této techniky, mají tak dvě 

možnosti a to využít této speciální publikace EFQM, kde je obsažen seznam otázek anebo si 

vytvořit dotazník dle svého uvážení a dle charakteru procesů organizace, který umožní lépe 

podchytit zvláštnosti organizace. [14] 

Výhody této techniky jsou nenáročnost na zdroje, časová nenáročnost, není vyžadována účast 

speciálních posuzovatelů a složitý výcvik interních posuzovatelů, podpora komunikace 

v týmech jednotlivých útvarů, prezentace této techniky sebehodnocení je snadná  
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a srozumitelná i lidem bez hlubších znalostí principů TQM. Za velkou výhodu této techniky 

lze považovat znění a formulaci otázek, které se mohou přizpůsobit charakteru procesů 

v organizaci. [14] 

Za velkou nevýhodu této techniky lze považovat to, že časté opakování využívaných 

dotazníků vede ke snížení účinnosti této metody a také to, že nemusí dojít k pochopení smyslu 

otázek zaměstnanci organizace. Další nevýhodou je nepřímý styk s dotazovanými, dotazník 

sice říká, co si lidé myslím, ale dále nevysvětluje proč si to myslí. Jako velkou nevýhodu lze 

také spatřit v tom, že výsledky nejsou použitelné pro externí benchmarking. [14] 

Technika maticového diagramu – nejméně komplikovaná ze všech uvedených technik, což 

také odrazuje fakt, že je také nejméně objektivní a přesnou technikou. Technika využívá 

předem stanovené matice, kde je počet sloupců roven devíti – počet hlavních kritérií v EFQM 

Modelu Excelence a počet řádků je stanoven na základě rozhodnutí, kolik bude úrovní 

dosaženého stavu vyzrálosti systému managementu definováno. Doporučeným počtem řádků 

je 10, což znamená, že pro každé z hlavních kritérií je maticí vypracován soubor desíti 

vyhlášení o reálné úrovni plnění požadavků modelu. Posuzovatelé hodnotí přidělením bodů 

na stupnici od 1 do 10. [14] 

K výhodám této techniky patří nenáročnost na zdroje, časová nenáročnost, podpora týmové 

práce a vzájemné komunikace v organizaci, opakováním lze rychleji stanovit pokrok oproti 

předchozím obdobím. [14] 

Nevýhodou je výstup, který neobsahuje seznam silných stránek a příležitostí ke zlepšování, 

obtížné vyhodnocení v procentech, vyhodnocení je pouze hrubým odhadem skutečné úrovně  

a vyzrálosti systému managementu. Není zde možnost porovnání s jinými organizacemi. [14] 

2 2 3 Způsoby kvantifikace stavu vyzrálosti systému managementu 

Sebehodnocení je považováno za systémové měření, což znamená, že na jeho výstupu musí 

poskytovat kvantifikovatelná data. Tato data poskytují informace o tom, do jaké míry 

hodnocená organizace plní kritéria a požadavky zvoleného modelu a hodnoceno může být 

buďto na procentní nebo bodové škále. Pro způsoby kvantifikace výsledků jsou doporučovány 

následující možnosti: 

 hodnocení dle normy ISO 9004:2009, 

 stavové hodnocení, 

 hodnocení logickým schématem RADAR. [11] 
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Hodnocení dle normy ISO 9004:2009 

V normě ISO 9004:2009 je obsažena speciální příloha A, která poskytuje rámcový návod  

na uskutečnění sebehodnocení, na základě doporučení normy. [14] 

Dle této normy je doporučeno hodnocení stavu vyzrálosti systému managementu aplikovat 

s využitím pětistupňové škály. Obecný model prvků sebehodnocená a kritérií vztahujících se 

k úrovni vyspělosti je zobrazen na obrázku 10. [11] V příloze A této normy můžete nalézt 

příklady vyplněných tabulek. [5] 

 

Obr. 10 Škála hodnocení vyzrálosti systému managementu dle ČSN EN ISO 9004:2010 [5] 

Jednotlivé otázky, respektive každá z oblastí, je hodnocena příslušným stupněm, aby pak byla 

hledána shoda v hodnocení určitého článku normy. Hodnocení je poměrně jednoduché, avšak 

může svádět k určitému zjednodušení skutečného stavu. [11] 

Stavové hodnocení 

Posuzování stavu vyzrálosti systému managementu organizací může být také hodnoceno 

stavovým hodnocením, kde míra jednotlivých kritérií EFQM Modelu Excelence je hodnocena 

čtyřmi stavy, které jsou označována písmeny A až D. Konkrétní hodnocení u písmen A až D 

umožňuje procentní hodnocení stavu vyzrálosti u daného kritéria. Těmito stavy posuzovatelé 

hodnotí buďto jednotlivé otázky, které jsou prověřovány nebo jsou přisouzeny jednotlivým 

oblastem hodnocení. 

Stav D – je stav ohodnocení, ve kterém je zjištěno, že v dané oblasti prozatím nebylo nic 

uskutečněno a jsou velmi vzdálená přáním organizace, Tento stav je hodnocen 0%; 

Stav C – je stav ohodnocení, kde posuzovatelé zjistí pouze omezené použití vhodných metod 

a postupů, která vedla k náznakovým zlepšením, ale nejsou výsledkem zavedení účinného 

systému řízení v naprosté většině organizačních jednotek. Tento stav je ohodnocen 33%; 
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Stav B – je stav ohodnocení, kdy posuzovatelé zjistili zřetelné důkazy o neustálém 

zlepšování, které bylo zajištěno díky použití systematického přístupu k přezkoumání činností, 

a tyto zlepšení jsou zaznamenána ve většině organizačních jednotek. Tento stav je ohodnocen 

66%; 

Stav A – je stav ohodnocení, kdy je v praxi naprosté plnění kritérií zvoleného modelu. V celé 

organizaci je možné zjistit užití nejvhodnějších postupů a metod, je zde existence záznamů  

o systematických přezkoumáních účinností aplikovaných metod a nástrojů. Prokázána 

činnosti zlepšování. V porovnání s konkurencí mají vynikající dosahované výsledky a trendy 

trvalého zlepšování. Tento stav je ohodnocen nejvyšším možným hodnocením a to 100%. 

[14] 

Hodnocení logickým schématem RADAR 

RADAR je logický rámec posuzování a výkonný nástroj řízení, který poskytuje strukturovaný 

přístup k výkonnosti organizace, je zobrazen na obrázku 11. [7] 

RADAR byl původně navržen jako matice pro bodování EFQM Modelu Excelence. Nyní je 

využíván nejen k hodnocení, ale také jako způsob vyhodnocení, ověřování a k získání vyššího 

množství informací a důkazů ohledně společnosti. [21] 

Toto logické schéma je nejnáročnější, ale také nejobjektivnější pro vyhodnocení reálného 

stavu systému řízení ve vztahu k EFQM Modelu Excelence. RADAR není povinným 

nástrojem při prováděném sebehodnocení, avšak povinným se stává při externím hodnocení 

organizací, které se chtějí zúčastnit národních nebo nadnárodních cen za kvalitu. [14] 

Logické schéma RADAR uvádí, že organizace na nejvyšší úrovni by měla mít: 

 Stanovené Výsledky (Results), kterých chce společnost dosáhnout v rámci své strategie. 

 Plánování a rozvoj integrovaných Přístupů (Approach) k dosahování stanovených 

výsledků nejen v současné době, ale i v budoucnu. 

 Přerozdělování (Deploy) přístupů systematickým způsobem tak, aby bylo zajištěno 

rozšíření zvolených přístupů. 

 Posuzování (Assess) a Přezkoumávání (Refine) zvolených přístupů založených  

na monitorování a analýze dosažených výsledků a probíhajících vzdělávacích aktivit. [7] 
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Obr. 11 Logický rámec RADAR [7] 
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3 SYSTÉM MANAGEMENTU ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE 

V této kapitole bude představena společnost CZ testing institute s.r.o., produkty společnosti  

a popsán systém managementu kvality na základě informací čerpaných z internetových 

stránek společnosti, informací získaných od zaměstnanců společnosti, panem a z interních 

dokumentů poskytnutých společností. Logo této společnosti je na obrázku 12. 

Obr. 12 Logo společnosti CZ testing institute s.r.o. [22] 

3 1 Společnost CZ testing institute s.r.o. 

Společnost CZ testing institute s.r.o. se sídlem Fryčovice, byla založena jednateli Danielem 

Kudláčkem a Ing. Ivanem Borutou v roce 2016. Jejich společníkem a zároveň mateřkou 

společností je firma BORCAD cz. [25] 

Společnost  BORCAD cz se zabývá oblastí kolejové techniky a zdravotní techniky. Co se týče 

kolejové techniky, nabízí komplexní sortiment pro interiéry osobních vlaků. Sedadla dodává 

do vlaků obsluhujících všechna významná moskevská letiště, do vlaků Pendolino a nově také 

do vlaků Leo Expres. Ve zdravotní technice se společnost zabývá vývojem, konstrukcí  

a výrobou porodních postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních křesel – v čemž 

patří k absolutní špičce. Svědčí o tom i řada prestižních designových ocenění jako jsou Red 

Dot - r. 2011 Gynekologická ordinace Gracie a r. 2012 za luxusní sedadlo do vlaků Comfort. 

Produkty BORCADu slouží pacientům a zdravotníkům po celém světě. [2] 

CZ testing institute s.r.o. je akreditovanou zkušební laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 pro zkoušky pevnosti, spolehlivosti a hoření podle ČSN EN 45545-2. Profil této 

společnosti se dělí do pěti oblastí: 

 zkoušky požární bezpečnosti dle požadavků EN 45545 pro železnici, 

 zkoušky statické a dynamické pevnosti výrobků dle požadavků předpisů UIC, GRULA, 

GOST, 

 zkoušky spolehlivosti, odolnosti a životnosti, vysoko-cyklové zkoušky důležitých 

konstrukčních uzlů, materiálů a komponentů, 

 zkoušky fyzikálně chemických vlastností, jako jsou například nedestruktivní zkoušení 

svárů, mikroskopie, ultrazvuk, zkoušky chemické odolnosti materiálů a další, 
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 Oblast edukace, vzdělávání, poradenství a obecně služeb zákazníkům. [22] 

V současnosti je společnost tvořena pěti zaměstnanci. 

3 2 Produkty společnosti CZ testing institute s.r.o. 

Jak již bylo zmíněno, společnost CZ testing institute s.r.o. se profiluje do pěti oblastí. 

3 2 1 Laboratoř požární bezpečnosti 

Zaměstnanci zákazníkům nabízí provedení zkoušek požární bezpečnosti, kterými zajišťují  

a vyhodnocují reakce výrobků na oheň a provádí klasifikaci materiálů a komponentů dle 

požadavků normy EN 45545-2. [22] 

Laboratoř požární bezpečnosti spolupracuje na výzkumu a vývoji nových požárně odolnějších 

materiálů pro železnici. [22] 

Zaměstnanci také poskytují komplexní hodnocení vlastností materiálů a posuzují jejich 

vhodnost pro použití v dopravní technice. [22] 

Zkoušky požární bezpečnosti jsou prováděny dle norem: 

 EN 45545-2 Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel, Část 2: Požadavky 

na požární vlastnosti materiálů a součástí; 

 ISO 5660-1Požární zkoušky, reakce na oheň, Část 1: Rychlost uvolňování tepla (kužel 

metoda kalorimetr) a rychlost produkce kouře (dynamické měření); 

 ISO 5659-2 Plasty – Vývoj dýmu, Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře; 

 GOST R 55995 – Sedadla cestujících železničními kolejovými vozidly a automobily 

s lokomotivovou trakcí, Obecné specifikace. 

Pro provádění zkoušek požární bezpečnosti využívají komoru pro zkoušky optické hustoty 

kouře dle ISO 5659-2, kónický kalorimetr pro měření sálavého tepla v závislosti na úbytku 

hmotnosti a spotřebě kyslíku dle ISO 5660-1 a jednoduchou komoru pro zkoušky hoření. [22] 

3 2 2 Laboratoř statických a dynamických zkoušek 

Zaměstnanci nabízí zákazníkům provedení verifikace konstrukčních návrhů a ověření 

pevnosti konstrukčních celků, svařenců a dalších komponentů s přesným záznamem 

elastických a plastických deformací. Dále nabízí ověření výskytu vad a poruch v rámci 

předpokládané životnosti zkoušeného předmětu. [22] 
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Ke zkouškám statické pevnosti využívají následující normy a předpisy: 

 Grula Si – Základní bezpečnostní požadavky na interiérové vybavení vlaků (například 

sedadel, jídelních stolů, odpadkových košů apod.); 

 UIC 566 – Zkoušky statické pevnosti sedadel;  

 GOST R 55995 – Sedadla cestujících železničními kolejovými vozidly a automobily 

s lokomotivovou trakcí, Obecné specifikace; 

 dle zadání zákazníka. 

K vybavení laboratoře pro prováděné zkoušky patří hydraulické testovací zařízení pro 

zkoušky statické a dynamické pevnosti, hydraulické zařízení pro cyklické zkoušky s vysokou 

zátěží a zařízení pro dynamické rázové zkoušky. [22] 

3 2 3 Laboratoř spolehlivosti zkoušek 

Zkušební laboratoř ověřuje zkouškami spolehlivosti životnost konstrukčních uzlů vysoko-

cyklovými zkouškami, napomáhá R&D oddělením jiných společností při návrhu parametrů 

RAMS/LCC a následně provádí verifikaci údajů zkouškami. [22] 

Zkoušky životnosti provádí dle: 

 Grula Si - Základní bezpečnostní požadavky na interiérové vybavení vlaků; 

 RAMS/LCC – viz níže. [22] 

Systém RAMS/LCC se skládá z následujících pojmů: 

 Provozní spolehlivost RAM obsahuje 

o Reliability = Bezporuchovost (pravděpodobnost výskytu poruch během provozu), 

o Availability = Pohotovost (schopnost vykonávat funkci), 

o Maintainability = Udržovatelnost (schopnost být obnoven), 

 Safety = Bezpečnost, 

 Life Cycle Cost = náklady životního cyklu. [23] 

Laboratoř je vybavena k provádění zkoušek pneumatickým testovacím zařízením pro zkoušky 

životnosti s PLC řízením, klimakomorou pro zkoušky urychleného stárnutí s PLC řízením  

a rozsahem teplot od – 35°C do +55°C a sušárnou s přirozenou cirkulací vzduchu od + 30°C 

do +200°C. [22] 
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3 2 4 Laboratoř fyzikálně-chemických zkoušek 

Zkušební laboratoř svým zákazníkům poskytuje zkoušky odolnosti proti působení 

chemických látek, zkoušky čištění dle požadavků a zkoušky odolnosti povrchových úprav. 

Poskytuje také zkoušky nedestruktivními metodami, jako jsou mikroskopie, ultrazvuk  

a jiné. [22] 

Tyto zkoušky provádí dle: 

 BN 918 340 – Německý železniční standard – Deustche bahn na zkoušení odolnosti  

a životnosti povrchových úprav vlaků jak vnějších, tak i vnitřních; 

 RIL 910 – Interní předpis Štádler na odolnost interiérů vůči čisticím prostředkům; 

 Grula Si – Základní bezpečnostní požadavky na interiérové vybavení vlaků; 

 dle zadání zákazníka. 

3 2 5 Konzultace a vzdělávání 

Společnost CZ testing institute s.r.o. také poskytuje poradenské a konzultační činnosti 

v oblasti zkoušení, zpracování odborných stanovisek a interpretací výsledků, ve výzkumu  

a vývoji v oblasti technických a přírodních věd. Dále poskytuje také vzdělávání, pořádá 

školení a lektorskou činnost. [22] 

Některé ze zkušebních zařízení je možno naleznou v příloze č. 1. 

3 3 Systém managementu společnosti CZ testing institute s.r.o. 

Společnost CZ testing institute s.r.o. má zaveden systém managementu kvality ve shodě 

s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 a dalších dokumentů platných pro zkušební 

laboratoře. 

Systémy managementu kvality společnosti vychází z níže uvedených technických norem  

a technických dokumentů. 

ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost 

zkušebních a kalibračních laboratoří. 

MPA 10-01-05 Metodický pokyn pro akreditaci k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17 025, 

MPA 30-02-08 Návaznost měřidel a výsledků měření, 

MPA 00-01-13 Základní pravidla akreditačního procesu, 
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MPA 00-04-13 Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., 

akreditačních značek, odkazů na akreditaci a kombinovaného loga a značky IAF MLA  

a ILAC/MRA, 

MPA 00-09-13 Flexibilní rozsah akreditace, 

EA-2/15 Požadavky na EA na akreditaci s flexibilním rozsahem, 

EA-04/16 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení, 

ILAC-G08 Pokyny k uvádění shody se specifikací, 

ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří, 

Vize společnosti: „Toužíme a pracujeme na dlouhodobé úspěšnosti, vytváříme hodnotu  

a službu partnerům, zákazníkům, společnosti a lidem, protože chceme být těmi, kteří jsou 

mistři ve svém oboru. To co děláme, je naše strategie.“ 

Společnost CZ testing institute s.r.o. má vyhlášenou politiku kvality. Schvalování politiky 

kvality je v pravomoci vedení společnosti, výklad provádí manažer kvality. 

Dokumentace systému managementu Laboratoře má následující strukturu: 

1. úroveň dokumentace: Příručka kvality, řetězení cílů a vrcholové dokumenty, 

2. úroveň dokumentace: organizační předpisy, 

3. úroveň dokumentace: metodiky, normy a předpisy, 

4. úroveň dokumentace: záznamy. 

Tato dokumentace je chápána jako interní i externí. Společnost má stanoveny postupy pro 

řízení dokumentů v Příručce kvality. Dokumenty systému managementu jsou pracovníkům 

laboratoře k dispozici v písemné podobě u výkonného ředitele společnosti nebo v elektronické 

podobě na sdíleném disku společnosti. Na tvorbě těchto dokumentů se podílejí zaměstnanci 

společnosti. 

Společnost využívá 7 základních (Išikawův diagram, kontrolní tabulka, histogram, Paretova 

analýza, korelační diagram, vývojový diagram a regulační diagram) a 7 nových nástrojů 

managementu kvality (afinitní diagram, diagram vzájemných vztahů, systematický diagram, 

maticový diagram, analýza údajů v matici, diagram PDPC, síťový graf). Využívá i metod 

z jiných odvětví například z automotivu a letectví. 
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Mezi metody řízení kvality, které společnost používá, patří například 5S, Kanban, Část Six 

sigma, Kaizen, FTA metoda, 5 Proč, 8D report, FMEA atd. 

3 3 1 Zaměření na zákazníka 

Společnost CZ testing institute s.r.o. má rozděleny své zákazníky do portfolia dle segmentů na 

zákazníky, kteří požadují zkoušky požární bezpečnosti a ostatní. Zákazníci, kteří požadují 

provedení zkoušek, jsou pro společnost spíše nepravidelnými zákazníky, i přestože se ke 

společnosti s oblibou vrací, přeci jen nevyužívají tyto produkty často. Provedené zkoušky 

mají certifikáty na pět let, a pokud ve společnosti u zákazníků nejsou provedeny nějaké 

inovace, není k zapotřebí provádění dalšího zkoušení. 

Jedním ze zákazníků společnosti je již zmíněná firma Borcad CZ, která využívá zkoušky 

v rámci výzkumu a vývoje, anebo subdodavatelé pro společnost Siemens. 

Společnost se nemá a ani se nechce vázat na strategické zákazníky, chce mít široké portfolio 

zákazníků, aby došlo k zajištění její budoucnosti. 

Přilákat nové zákazníky je obtížné, největším problémem pro společnost je, že Česká 

republika je spíše montovna, čili je méně zaměřena na výzkum a vývoj, čímž automaticky 

nevzniká potřeba pro provádění zkoušek. Většina společností, která by přeci jen mohla 

poptávat služby CZ testing institute s.r.o., má své mateřské společnosti v zahraničí nebo má 

své zkušební laboratoře pro provádění zkoušek. Většina potenciálních zákazníků vidí zkoušky 

pro své produkty jako nutné zlo, zkoušky jsou pro ně drahé a většina společností s nimi 

nepočítá. Přesvědčit je o výhodách provedení zkoušek je velmi složité.  

Společnost CZ testing institute s.r.o. by se chtěla stát pro zákazníky preferovaným 

dodavatelem. Argumenty pro provádění zkoušek je bezpečnost, spolehlivost, nákladovost  

a šetrnost k životnímu prostředí. S tím je schopna společnost svým zákazníkům pomoci. 

Společnost CZ testing institute s.r.o. poskytuje svým zákazníkům již zmíněné služby. Po 

zadání objednávky zákazníkem dochází k přezkoumání objednávky. Cílem tohoto 

přezkoumání objednávky je vyjasnit si požadavky zákazníka na provedení zkoušení  

a posoudit, zdali je zkušební laboratoř způsobilá k provedení těchto požadavků v odpovídající 

kvalitě. Součástí objednávky je informace, o jaký produkt společnosti má zákazník zájem, 

zdali se jedná o odborné stanovisko, interpretaci výsledků, naměřené hodnoty či další 

z nabízených produktů. Pravomoc přezkoumávat objednávky mají všichni zaměstnanci 

společnosti. 
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Zákazníkům je umožněn přístup do zkušební laboratoře, pokud chtějí sledovat průběh 

prováděné zkoušky nebo jim je umožněno sledování online v případě, že zákazník nemůže 

nebo nechce být přítomen. 

Pokud zkušební laboratoř nemůže provést požadovanou zkoušku zákazníkem, zajistí 

provedení zkoušky u jiné vhodné zkušební laboratoře ke spokojenosti zákazníka. Pokud je 

prováděno více zkoušek a některé zkoušky zajišťuje subdodavatel, provede kompletaci 

zkušební laboratoř a předá výsledky zákazníkovi. 

V rámci provádění zkoušek laboratoř trvale udržuje komunikaci se zákazníkem formou  

e-mailu, telefonu či osobní návštěvy, informuje zákazníka o zpoždění nebo jiných 

závažnějších odchylkách v provádění zkoušek. Zkušební laboratoř poskytuje zákazníkům 

v rámci dobré komunikace poradenství, návody v technických záležitostech, odborná 

stanoviska a interpretace na základě dosažených výsledků. 

Laboratoř usiluje o zpětnou vazbu od zákazníků ve smyslu spokojenosti s prováděnými 

zkouškami. Hodnotící formulář zákazník obdrží současně s protokolem, vyplní jej a zašle 

elektronicky zpět. Záznamy jsou ukládány. Informace získané od zákazníků jsou analyzovány 

a vyhodnocovány čtvrtletně. A následně v rámci přezkoumání systému managementu 

jedenkrát ročně. Hodnotící formulář viz příloha 2. 

3 3 2 Vedení 

Vrcholové vedení společnosti je zodpovědné za realizaci systému managementu a jeho 

zlepšování. Vrcholové vedení je tvořeno pracovními funkcemi vedoucí, zástupce vedoucího  

a manažer kvality. 

Vrcholové vedení společnosti odpovídá za prováděné zkoušení ve shodě s požadavky normy 

ČSN EN ISO/IEC 17 025, stejně jako s požadavky zákazníků. Tato zodpovědnost je zahrnuta 

v tzv. Prohlášení o politice kvality a povinnostech a odpovědnostech vrcholového vedení 

spolčenosti.  

Společnost zkoumá potřeby a očekávání zainteresovaných stran. Snaží se uspokojit potřeby 

stávajících zákazníků a nabídnout své služby také potencionálním zákazníkům. I přes všechny 

překážky se snaží naleznout cestu k novým zákazníkům. Noví zákazníci se většinou na 

společnost obrací díky pozitivnímu doporučení spokojených zákazníků, čímž si společnost 

zajišťuje poskytováním vhodných služeb a udržuje si své dobré jméno také na základě 

poradenství. Vždy se zainteresovanými stranami jednají čestně a otevřeně. 
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Společnost ve své vizi a cílech myslí také na zainteresované strany. Cíle jsou nastaveny tak, 

aby společnost i jejich konkurenty hnaly dopředu. S konkurencí udržují dobré vztahy, což je 

vzájemně prospěšné. 

Lídr společnosti se snaží jít svým zaměstnancům příkladem ve všech směrech a snaží se je 

v jejich práci a nápadech pokaždé podpořit. Svým zaměstnancům se snaží vyjít vstříc 

nastavením pracovní doby či osobní dovolené, jelikož respektuje také potřeby a požadavky 

svých zaměstnanců. Snaží se své zaměstnance inspirovat k produkci nových myšlenek  

a nápadů, které by vedly ke zlepšení společnosti. Lídr společnosti se své zaměstnance snaží 

vést k tomu, aby se zainteresovanými stranami jednali čestně. Udržuje komunikaci mezi 

zaměstnanci a nadřízeným na základě otevřenosti a transparentnosti.  

Vedoucí společnosti se snaží motivovat a zapojovat své zaměstnance k činnostem neustálého 

zlepšování, avšak je přesvědčen, že zaměstnanci musí být motivování zevnitř, mít potřebu 

tyto věci uskutečňovat sami a sami si najít smysl toho, proč se nové činnosti do společnosti 

zavádějí. Vedoucí společnosti se aktivně podílí na procesu zlepšování, posledním významným 

zlepšovákem pro své zákazníky bylo zavedení sledování průběhu zkoušek online.  

3 3 3 Zapojení pracovníků 

Zaměstnanci společnosti CZ testing institute s.r.o. mají odpovídající odbornou způsobilost 

k provádění zkoušek a dalších souvisejících činností. Pravomoc ověřovat kvalifikační 

požadavky při přijímání nového pracovníka nebo při nástupu stávajícího pracovníka na novou 

pracovní funkci má výkonný ředitel společnosti. Zjištění z prověření odborné způsobilosti 

jsou zaznamenávána do Personální karty pracovníka. 

Pouze pracovník, u něhož byla s kladným výsledkem ověřena kvalifikace a u něhož byl 

splněn a ověřen plán zaškolení, může být uznán jako způsobilý k samostatnému provádění 

odpovídajících pracovních činností. Toto ověření provádí vedoucí Laboratoře formou zápisu  

o provedeném přezkoušení do plánu zaškolení. 

Zaměstnanci laboratoře se aktivně podílejí na tvorbě vize, strategie, politiky, cílů a fungování 

společnosti. Jelikož jsou do těchto procesů zapojováni, jsou s nimi také konzultovány a jasně 

sděleny jejich role k naplňování cílů, politiky a dalších. 

Společnost provádí hodnocení výkonnosti zaměstnanců ve smyslu efektivity. Klíčovým 

ukazatelem je počet odpracovaných hodin na obrat. Dalšími jsou například, za jak dlouho je 

proces zkoušení proveden, za jak dlouho je hotový zkušební protokol, kolik je v něm chyb 
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k opravení. Korekce dle závažnosti se provádí u pracovníků dle závažnosti buďto ihned nebo 

čtvrtletně. Je sledováno, kolik zaměstnanců vymyslí návrh na zlepšení, zjednodušení či 

urychlení. 

Každý ze zaměstnanců má své projekty, dle kterých je hodnocen. Složitější úkoly jsou 

týmovou záležitostí a dle nich jsou také hodnoceni. Cíle formou projektů se vyhodnocují 

jedenkrát měsíčně a vyhodnocení všech kritických cílů se provádí jedenkrát ročně. 

Role a odpovědnosti zaměstnanců jsou ve firmě přerozdělovány na základě inteligence, 

emoční inteligence člověka, znalostí a zkušeností. Ve společnosti jsou stanoveny kompetenční 

matice. 

Zaměstnanci společnosti si stanovují plány vzdělávání na každý měsíc, kvartálně se 

přezkoumávají a dle potřeby aktualizují. Plán vzdělávání je založen na potřebách společnosti, 

tak na potřebách zaměstnance a jsou stanoveny na základě dialogu s vedoucím společnosti. 

Tyto plány jsou přezkoumávány formou hodnocení a sebehodnocení zaměstnance.  

Dialog se zaměstnanci je veden formou porad, řídících týmů a rady změn, mimo tato 

plánovaná sezení je možnost kdykoli oslovit vedoucího společnosti s jakýmkoli sdělením. 

Názory zaměstnanců jsou pro společnost důležité. Jejich spokojenost je hodnocena na základě 

hodnocení zaměstnanců a vedoucího navzájem jedenkrát ročně, kde probíhá otevřená diskuse. 

Anonymní dotazník v případě pěti zaměstnanců neměl význam, jelikož by nebyla dodržena 

anonymita. Míra spokojenosti zaměstnanců je součástí kvartálního hodnocení a probíhá 

formou dialogu s vedoucím. 

3 3 4 Procesní přístup 

Ve společnosti jsou stanoveny procesy, které jsou nutné pro dosahování cílů a jejich vlastníci 

odpovědní za tento proces. Procesy jsou rozděleny do tří kategorií na hlavní, řídící a podpůrné 

viz tabulka 2. Tyto procesy jsou definovány v příručce kvality. Odpovědnosti jsou stanoveny 

v matici odpovědností, která je součástí Příručky kvality. 
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Tab. 2 Procesy ve spolčenosti 

Hlavní Řídící Podpůrné 

Zkoušení Porada Zkušební laboratoře 

Řídící tým 

Tvorba obchodního plánu 

Tvorba strategie 

Inovační projekty 

Ekonomika 

Finance 

Údržba 

Kvalita 

Personalistika 

Metrologie 

 

Hlavním procesem pro společnost je proces Zkoušení. Jeho postup a zodpovědné osoby jsou 

zobrazeny na obrázku 13. 

 

Obr. 13 Popis procesu Zkoušení 

V této společnosti se měření výkonnosti procesů sleduje dle financí, efektivity a zákazníka. 

Sleduje se obrat laboratoře, náklady a EBITDA, což poskytuje obraz o efektivitě a výkonu 
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společnosti. Výkonnost pracovních procesů se měří ve smyslu kapacit zařízení. Měření 

výkonnosti procesů také probíhá z podhledu zákazníka a to na základě reklamací, splněných 

dodávek, spokojenosti apod. 

EBITDA je finanční ukazatel rentability, který znamená zisk před odečtením úroků, daní, 

odpisů a amortizace. [6] 

3 3 5 Systémový přístup k managementu 

Vazby mezi jednotlivými procesy jsou zobrazeny na obrázku 14, kde XX znamená silnou 

vazbu, X znamená slabou vazbu a prázdné políčko znamená, že není žádná vazba mezi 

procesy. 

 

Obr. 14 Vazba mezi procesy systému managementu. 

3 3 6 Neustálé zlepšování 

Vrcholové vedení poskytuje důkazy angažovanosti v rozvoji a uplatňování systému 

managementu a důkazy k trvalému zlepšování efektivnosti. Tyto důkazy zahrnují prohlášení  

o angažovanosti v rozvoji a uplatňování systému managementu a jeho zlepšování, které je 

součástí politiky kvality, cíle kvality a plány zlepšování, které vrcholové vedení každoročně 

stanovuje a vyhodnocuje. 

Laboratoř provádí kroky k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu.  

Je upřednostňován systém malých kontinuálních kroků ve smyslu cyklu neustálého 

zlepšování: 
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 analýzou prováděných činností: prováděno se zaměřením na analýzu výsledků interních 

auditů, analýzu plnění stanovených cílů kvality, analýzu prováděných změn, analýzu 

zjištění při přezkoumávání dokumentace, atd., 

 stanovením oblasti pro zlepšování: opatření ke zlepšování jsou zaváděna jako preventivní 

opatření, 

 hodnocení účinnosti opatření ke zlepšování: posuzuje se, zda je zachována věrohodnost 

systému managementu. 

Laboratoř má definovány tzv. ukazatele kvality pro soustavné sledování a hodnocení systému 

managementu. Ukazatele kvality jsou definovány jako měřitelné metriky se stanovenými 

cílovými hodnotami. Ukazatele kvality jsou vyhodnocovány pravidelně jedenkrát měsíčně  

a dále jedenkrát ročně vyhodnocovány v rámci přezkoumání systému managementu. 

Vedení společnosti si uvědomuje, že nemůže usnout na vavřínech a musí se neustále 

zdokonalovat. Do tvorby činností, které vedou ke zlepšování, zapojují také své zaměstnance, 

vytváří pro ně kulturu, kde se mohou rozvíjet. Motivací pro zaměstnance má být samotná 

seberealizace. 

Neustálé zlepšování společnosti probíhá také na základě sledování konkurence na trhu. 

Pravidelně jedenkrát za kvartál se porovnávají s konkurencí a jedenkrát ročně vyhodnocují 

jejich výroční zprávy. Někdy se konkurencí nechají inspirovat jindy ne, protože nechtějí dělat 

to stejné, chtějí to dělat lépe. 

3 3 7 Přístup k rozhodování na základě faktů 

Vrcholové vedení Laboratoře provádí v jednoročním intervalu přezkoumání systému 

managementu. Cílem přezkoumání je analyzovat systém managementu v definovaných 

oblastech, definovat opatření k realizaci systému managementu, případně určit oblasti pro 

zlepšování. Odpovědnost za plánování přezkoumání systému managementu má vedoucí 

laboratoře, odpovědnost za přípravu a organizaci přezkoumání systému managementu má 

manažer kvality. 

Na přezkoumání je povinná účast vedoucího laboratoře, zástupce vedoucího laboratoře  

a manažera kvality.  

Přezkoumání systému managementu je prováděno v rozsahu následujících oblastí: 

 Vyhodnocení přijatých doporučení pro zlepšování QMS, 
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 Politika, postupy a cíle kvality a jejich vhodnost, 

 Vyhodnocení řešených projektů a kritických cílů, 

 Vyhodnocení účinnosti systému managementu (autoregulace procesů), 

 Vyhodnocení ukazatelů procesu KPI, 

 Zlepšování, projekty, 

 Přezkoumání stavu dokumentace QMS, 

 Změny typu a objemu prováděných prací, 

 Vyhodnocení personálního zabezpečení, efektivita výcviku, 

 Zařízení, 

 Zprávy vedoucích a dozorovaných osob, 

 Hodnocení dodavatelů, 

 Hodnocení spokojenosti zákazníků, 

 Výsledky interních auditů, 

 Výsledky externích auditů, 

 Vyhodnocení dozorových auditů, 

 Výsledky mezilaboratorních porovnání, 

 Vyhodnocování reklamací a stížností, 

 Vyhodnocení 8D reportů, 

 Vyhodnocování zpětné vazby a podnětů od zákazníků, 

 Jiné významné faktory, 

 Vyhodnocení potencionálních rizik QMS, 

 Výsledky ekonomického hodnocení laboratoře, 

 Vyhodnocení ekologických dopadů činnosti laboratoře, 

 Plnění podmínek akreditace, 

 Plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17 025, 

 Plnění právních požadavků a ostatních předpisů, 

 Opatření k nápravě a preventivní opatření, 

 Doporučení. 

Na základě poskytnutých informací probíhá rozhodování, stanovení návrhů na opatření či 

návrhů na zlepšení. 
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3 3 8 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 

Společnost CZ testing institute s.r.o. má své stálé dodavatele. I přestože jejich služeb 

využívají pravidelně, snaží se mít v záloze také alternativní dodavatele. Jsou takto připraveni 

na případné krátkodobé či dlouhodobé přerušení dodávky od stávajících dodavatelů. 

Politika společnosti pro nakupování služeb a dodávek říká, že pro nakupování externích 

služeb a dodávek je vhodné používat stálé a již osvědčené dodavatele. Každá nakoupená 

služba nebo dodávka musí splňovat očekávané parametry a musí být před použitím 

zkontrolována. 

Postupům kontroly podléhají klíčové služby a dodávky, které významně ovlivňují kvalitu 

prováděných zkoušek, tedy: 

 nakupování chemikálií, 

 nakupování nových přístrojů, zařízení a softwaru, 

 kalibrace zařízení/měřidel, 

 servis a údržba zařízení/měřidel/softwaru. 

V případě investic se provádí výběrové řízení více možných dodavatelů, kde je poté zvolen 

ten nejvhodnější. 

Ve společnosti probíhá hodnocení dodavatelů. Aby nehodnotili všechny dodavatele, vybírají 

si stěžejní dodavatele, kteří mohou ovlivnit kvalitu prováděných zkoušek. Společnost 

jedenkrát za kvartál provádí hodnocení dodavatelů, kde dodavatele hodnotí ve třech oblastech. 

Tyto oblasti jsou: 

 kvalita – kvalita dodávek, reklamace a zajištění certifikátu,  

 logistika – dodací termín a podmínky, 

 nakupování – správnost dokladu. 

Společnost jedenkrát za tok provádí hodnocení dodavatelů, kde jsou hodnoceny tyto oblasti: 

 kvalita – úroveň managementu kvality dle ISO 17025/ISO 9001, hodnocení u auditu 2. 

stranou, 

 logistika – přeprava dodávek, 

 nakupování – komunikace, stav techniky, optimalizace cen, platební podmínky, 

 zkušebnictví – inovace. 
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Hodnotící formulář přiložen v příloze 3. Tento formulář je nastaven tak, aby vypočítal 

celkové hodnocení dodavatele za rok. Společnost CZ testing institute s.r.o. toto hodnocení 

zasílá svým dodavatelům, aby jim dala zpětnou vazbu o jejich spokojenosti, i přesto že si jej 

společnosti nevyžádají. 

Společnost se zaměřuje na dodavatele, kteří jsou inovativní a mohou tak společnosti zajistit 

pokrok. Možnost spolupráce s těmito dodavateli za účelem implementace nových výrobků.  



57 

 

4 ANALÝZA STAVU IMPLEMENTACE PRINCIPŮ EXCELENCE V SYSTÉMU 

MANAGEMENTU ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE 

Proces sebehodnocení byl proveden na základě sestaveného dotazníku, který je uveden 

v příloze 4. V následující části jsou zaznamenány informace získané konzultacemi se 

zaměstnanci společnosti CZ testing institute s.r.o. Na základě poskytnutých informací bylo 

stanoveno písmeno dle stupnice o stavu společnosti. 

Stav společnosti CZ testing institute s.r.o. byl sestaven dle klasifikační stupnice, zobrazené 

v tabulce 3.  

Tab. 3 Klasifikační stupnice 

D 
Dosud 

nezahájeno 
Téměř nic se neděje; pouze jen drobné 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. 

V rámci dotazníku bylo hodnoceno těchto osm oblastí odpovídajících principům excelence: 

1. Vytváření hodnoty pro zákazníka, 

2. Vytváření trvale udržitelné budoucnosti, 

3. Rozvíjení schopností organizace, 

4. Využití kreativity a inovací, 

5. Vedení na základě vize, inspirace a integrity, 

6. Agilní řízení, 

7. Dosahování úspěchů díky schopnostem pracovníků, 

8. Trvale dosahování vynikajících výsledků. 

4 1 Vytváření hodnoty pro zákazníka 

Společnost CZ testing institute s.r.o. zná potřeby svých stávajících zákazníků a jejich 

potřebám se snaží vyhovět všemi dostupnými možnostmi. Na základě dostupných informací 

se snaží předvídat potřeby zákazníků a trhu. Tipují zkoušky, které by jejich stálí  

i potencionální zákazníci mohli očekávat. 
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Pro společnost jsou stěžejní zkoušky požární bezpečnosti, které se provádí pro části vozidel 

hromadné přepravy osob. Kromě zkoušek pro kolejovou techniku, se snaží uplatnit také 

v příbuzných oborech jako je automotive a dopravní technika, kde se dají využít zkoušky pro 

drážní vozidla. Nebo také pro dodavatele a subdodavatele v gumárenském průmyslu, 

například výrobci hadic, pro které poskytují zkoušky hořením. Další z možností, jak uspokojit 

potřebu zákazníků jsou zkoušky pevnosti a spolehlivosti. Tyto zkoušky například využívá 

společnost vyrábějící automobily, která tyto zkoušky vykonává pro interiérové prvky vozidel 

a zkoušky odolnosti plechů. Pro zemědělské družstva poskytuje zkoušky na plastová madla. 

Čímž dokazujeme, že zkoušky jsou sice úzce segmentované, ale okruh zákazníků může být 

široký. 

Zákazníci jsou buďto z oblasti výzkumu vývoje prvovýroby dílů, nebo komponentů. Zkoušky 

jsou tedy většinou požadovány na plasty, laky a povrchové úpravy a organické materiály.  

Pro společnost CZ testing institute s.r.o. je důležitá tvorba přidané hodnoty pro zákazníka. To, 

že tvoří vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka, mají obsaženo také ve své strategii 

společnosti. Pro své zákazníky také poskytují různá školení, na přání zákazníka interpretují 

dosažené výsledky zkoušek a poskytují pomoc svým zákazníků. 

Zkušební laboratoř také zapojuje své zákazníky do inovací a rozvoje pomocí Networkingu, 

což znamená, že mezi zákazníkem a dodavatelem vzniká vzájemná výměna informací tím, že 

udržují osobní kontakt a na základě toho vznikají sítě vlivných spojení. Jak již bylo řečeno, 

společnost sleduje, co požadují nebo by mohli požadovat jejich stávající nebo potencionální 

zákazníci. Na základě spolupráce a zapojení zákazníků do rozvoje a inovací, vznikají návrhy 

na zlepšení. Tyto návrhy společnost přezkoumá a na základě návratnosti investic buďto odloží 

návrh nebo jej realizuje. Mnohé z návrhů zákazníků se týká koupě zařízení, které by rozšířilo 

spektrum zkoušek. V rámci finančních možností společnosti je jakákoli koupě dalších zařízení 

velice zvažována, a pokud vyhodnotí investici jako návratnou, zakoupí ji, pokud se jim 

nevyplatí investovat do zařízení, zajistí možnou zkoušku u jiné zkušební laboratoře. 

Dialog mezi zákazníky a zkušební laboratoří je založen na otevřenosti a transparentnosti. 

Společnost se svými zákazníky jedná čestně, jelikož je si dobře vědoma, že jméno a image 

společnosti je pouze jedno a že jejich jednání se svými zákazníky je nezbytnou součástí, 

pokud chtějí uspět na trhu. 
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Jedním z příkladů, kdy můžeme říci, že společnost jedná se svými zákazníky otevřeně je, že 

pokud chce zákazník provést nějaké zkoušky, proběhne počáteční schůzka, kde se rozhodne  

a společnost doporučí, zdali je dobré zkoušky provést. Pokud si společnost myslí, že tyto 

zkoušky není vhodné provádět, sdělí zákazníkovi svůj názor. Dále proběhne konzultace a určí 

stanoviska, která by společnostem měla zajistit ekonomický výsledek.  

Dialog se zákazníky probíhá díky osobním schůzkám, telefonickému a internetovému spojení. 

Společnost komunikuje nejen přes e-mail, ale je možné se s ní spojit také přes stránky 

společnosti, kde je možnost odeslat vzkaz přes odpovědní formulář. Dále také díky 

seminářům, kterých se výkonný ředitel účastní a veletrhům, kde je možné oslovit také ostatní 

zaměstnance společnosti. 

Výkonný ředitel společnosti zajišťuje potřebné zdroje pro poskytování služeb zákazníkům. 

Jedním z momentálních požadavků je do společnosti přivést dalšího člověka v podobě 

asistentky či asistenta ředitele, který by se angažoval do firemních záležitostí. Za důležité je 

považováno, že společnost na poskytování zkoušek má potřebné lidi, prostředky, znalosti čas 

a hlavně elán do práce. 

Pro společnost CZ testing institute s.r.o. nejsou na národní úrovní žádní přímí benchmarky, 

avšak společnost provádí benchmarking i s obdobnými českými i evropskými společnostmi. 

Se společnostmi porovnávají hlavně výkonnost, ale také srovnávají marketing a zdraví 

společnosti.  

Sledování a srovnávání probíhá průběžně, k vyhodnocování dochází jedenkrát za kvartál. 

Vyhodnocení výročních zpráv svých benchmarků probíhá jedenkrát ročně a na základě 

zjištění stanovují případné návrhy na zlepšení. 

Společnost se porovnává se v rámci Certifer s konkurenčními společnostmi, konkrétně tedy se 

světovými laboratořemi. Společnosti si mohou vybrat, čeho se chtějí účastnit čili, v čem chtějí 

být hodnoceni. V čem je společnost hodnocena a jak je umístěno v příloze číslo 5. 

4 2 Vytváření trvale udržitelné budoucnosti 

Hlavní účel zkušební laboratoře pro zákazníky je poskytování zkoušek s následným 

poskytnutím výsledků, stanovením odborného stanoviska na základě výsledků, interpretaci 

dosažených výsledků a také vzdělávání a školení svých zákazníků. 
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Politika kvality ve vztahu ke svým zaměstnancům je poskytování smysluplné, spravedlivě 

ohodnocené práce, ve které budou vidět smysl provádění a budou se moci v ní realizovat. 

Účel společnosti je základem pro celkovou vizi, poslání a etiku společnosti a tak se také snaží 

prezentovat. 

Společnost je si vědoma svých kompetencí a své zkušenosti a vědomosti se snaží předat širší 

společnosti. Zaměstnanci zkušební laboratoře spolu s výkonným ředitelem se účastní různých 

konferencí, například Měsíce kvality, který je každoročně pořádán v Ostravě v Domě 

Techniky Ostrava. 

Výkonný ředitel spolupracuje s Českým institutem pro akreditaci. Na základě jejich 

spolupráce proběhl seminář ohledně řízení zkušební laboratoře a rizik, kde byly předány jeho 

zkušenosti jiným zkušebním laboratořím. 

K jeho nejvýznamnějším členstvím patří členství v TNK141 – Technická normalizační 

komise, kde jako jediný za Českou republiku hájí zájmy naší země v rámci normalizace. 

Výkonný ředitel společnosti je také zván, aby provedl přednášky pro studenty Vysoké školy 

Báňské Technické univerzity v Ostravě nebo pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. 

Studentům, jak středních tak vysokých škol, umožňuje vykonání praxe ve zkušební laboratoři 

či psaní bakalářských nebo diplomových prací, do kterých poskytuje potřebné informace  

a směřuje studenty k tvorbě návrhů na zlepšení, čímž podporuje rozvoj studentů, ale také 

společnosti. 

Společnost a její zaměstnanci jdou příkladem pro ostatní firmy v budování mladé generace  

a to tím, že i pro děti v Mateřských školách a školám s technickými obory poskytují exkurze  

a snaží se jim ukázat proč se vydat na cestu zkušebnictví. Jednou z jejich posledních návštěv 

byla Mateřská školka z Kopřivnice. Pro širší veřejnost nejsou prováděny dny otevřených 

dveří z důvodu bezpečnosti, utajení informací a know how společnosti. 

O své zkušenosti se také dělí s firmami, kde přednáší o managementu řízení firmy, čímž sdílí 

zkušenosti s ostatními firmami, jedná se především o personální oblasti a lídrování. 

Strategie a cíle společnosti jsou navrženy tak, aby zajistili trvale udržitelnou budoucnost 

společnosti, a jsou jim přidělovány potřebné zdroje. Cíle jsou přezkoumávány minimálně 

jedenkrát krát ročně, v případě potřeby mohou být přezkoumávány častěji. Cíle na daný rok 

jsou přezkoumávány a vyhodnocovány jedenkrát za kvartál. 
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Společnost CZ testing s.r.o. má vyhlášenou politiku kvality. Schvalování politiky kvality je 

v pravomoci vedení společnosti, výklad provádí manažer kvality. V návaznosti na politiku 

kvality stanovuje vedení Laboratoře tzv. cíle kvality. Pravidla pro stanovování cílů kvality: 

 cíle kvality se stanovují a hodnotí vždy pro kalendářní rok; 

 cíle kvality je třeba stanovovat tak, aby byly tzv. měřitelné (hodnotitelné); 

 cíle kvality je třeba stanovovat s odpovědností za realizaci a časovým vymezením; 

 cíle kvality je třeba stanovovat a hodnotit na přezkoumání systému managementu. 

Cíle společnosti jsou stanoveny ve formě řetězení cílů a jsou k nahlédnutí v příloze číslo 6, 

pro náhled v diplomové práci byly z cílů odmazány citlivé údaje společnosti. 

Společnost zvažuje hledisko 3P (lidé, planeta, zisk) a při zvažování je schopna poskytnout 

zkoušku levněji. Zkušební laboratoř však poskytuje minimální zátěž pro životní prostředí, čili 

nejsou povinni hlásit své odpady. 

Zkušební laboratoř povzbuzuje a podporuje zainteresované strany k činnostem, které 

přispívají širší společnosti. Jedním z jejich zapojených zainteresovaných stran je VŠB-TUO 

(konkrétně prof. Tůma, který je odborníkem na hluky a vibrace) a univerzita v Brightonu, kdy 

společně chtějí vytvořit klastr ještě s dalšími firmami jako je Bonatrans Group a.s. – výrobce 

dvojkolí, Škoda, Borcad cz apod. Klastr znamená vzájemné propojení firem a institucí 

v konkrétním oboru. S univerzitou společně jednotně vystupují proti státu. S těmito 

společnostmi se chtějí zasluhovat o rozvoj Moravskoslezského kraje s přínosem pro všechny 

zainteresované strany. Konkrétně se chtějí zapojit do programu HORIZON 2020, což je 

rámcový program pro výzkum a inovace EU platný pro období 2014-2020. V rámci České 

republiky je to SHIFT 2 GO. Výstupem jsou inovace pro železniční odvětví, podpora a pomoc 

s financováním výzkumu, podpora průmyslu, zaměstnanosti, ale také získání prestiže  

pro zapojené společnosti a povědomí ve světě. 

Zkušební laboratoř zvažuje pečlivě přerozdělování zdrojů jak pro dlouhodobé a krátkodobé 

cíle, jelikož si uvědomuje, že pokud se chce stát konkurenceschopnou, musí myslet  

do budoucna. Strategické cíle společnosti stanovuje Rada změn. Na tvorbě strategie a cílů se 

podílejí také zaměstnanci společnosti, což je důležitým znakem lídrovství, jelikož 

zaměstnanci nabývají pocitu, že jsou zapojeni do rozhodujících věcí společnosti a jejich hlas 

je slyšen. 
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Z 90% cílů společnosti jsou cíle projektové, k jejich přezkoumání dochází jedenkrát měsíčně 

a jednou ročně se tyto cíle vyhodnotí a v případě potřeby upraví. Zbylých 10% jsou ostatní 

cíle, které se hodnotí jednou ročně v rámci managementu review. 

Společnost CZ testing institute s.r.o. se stará o své zaměstnance, bylo provedeno školení 

BOZP a PO zaměstnanců. Na tvorbě požadavků a politiky BOZP a PO se podíleli na základě 

praxe také zaměstnanci, jelikož výkonný ředitel tvrdí, že pokud nezaznamenají potřebu 

používání těchto prostředků, těžko je donutíte, aby je sami používali a přebírali zodpovědnost 

za úrazy a škody, které mohou nastat. K nejčastějším požadavkům patří používání ochranných 

rukavic a brýlí. 

Absence zaměstnanců se v rámci BOZP a PO rozlišuje na nemocnost a úrazovost. Jakýkoli 

pracovní úraz se zaznamenává do Knihy úrazů, na základě níž se vyhodnocuje a stanovují se 

požadavky na opatření. Proto je kladen velký důraz na zaznamenání jakéhokoli byť i malého 

úrazu. Nad tento povinný rámec se provádí také Riziková analýza potencionálních úrazů  

a nehod. 

Zkušební laboratoř dodržuje právně závazné požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků a oprávněných osob. Má zpracovánu povinnou dokumentaci BOZP a PO, 

dokumentaci k zacházení s chemickými látkami, dokumenty k vyhrazeným technickým 

zařízením a dále souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy k prováděným typům 

zkoušek. 

Zkušební laboratoř při provádění zkoušek a souvisejících činností dbá na minimalizaci 

environmentálních dopadů, zejména vhodnými technickými, technologickými  

a organizačními opatřeními. Potenciální ekologické dopady zkoušek laboratoř jedenkrát ročně 

přezkoumává, vyhodnocuje a činní vhodná opatření, i nad rámec zákonných požadavků. 

Instalované technologie a typy zkoušek nejsou zdrojem ekologické zátěže (emise při 

zkouškách hoření).  

Společnost se snaží neplýtvat zdroji a vhodně vyžívá elektřinu a vodu. Odpady, které vznikají 

v rámci společnosti, zaměstnanci třídí a ekologicky likvidují. Jsou k tomu vhodně motivování, 

příkladem je sběr papíru či uskladnění železa, které poté odvezou do sběrů a vydělané peníze 

vhodně investují do pořádání akcí, které mají za následek utužování kolektivu. 

Zkušební laboratoř se podílí na zvyšování standardů u svých zainteresovaných stran, tím že 

umisťuje obchodně technické specifikace a požadavky na ochranu zdraví k prováděným 
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zkouškám zákazníkům. Zákazníkům doporučují, co by měli zlepšit. Příkladem je vhodnost 

používání materiálů – látek a obkladů stěn ve vlacích. 

4 3 Rozvíjení schopností organizace 

Společnost CZ testing institute s.r.o. analyzuje trendy provozní výkonnosti pomocí ukazatelů 

KPI na týdenní, měsíční a kvartální bázi. Na základě dosažených výsledků provádí 

přezkoumávání a stanovují opatření a upravují, popřípadě stanovují cíle nové, aby bylo 

možno dosáhnout jejich strategických cílů. Je to pro ně jakási forma controllingu. 

Ve zkušební laboratoři je vhodná kultura pro neustálé zlepšování. Práce v týmu je nezbytnou 

součástí naplňování poslání této společnosti. Společnost zaměstnává pět zaměstnanců, kteří 

jsou zapojeni dle svých schopností do veškerých činností. Zaměstnanci jsou vzájemně 

zastupitelní a jsou kompetentní. Je jim přesně známo, kdo o čem rozhoduje, kdo co může 

podepsat, popřípadě schválit. 

Zaměstnanci mají jak individuální, tak projektové úkoly, které zaměstnanci plní v týmu. Pro 

utužování kolektivu několikrát do roka probíhají teambuildingy. Příkladem teambuldingu je 

pořádání Vánočního večírku, letní grilování či společných výjezdů mimo firmu na různé 

veletrhy. Mezi zaměstnanci panuje důvěra, takže se mohou bavit o všem, což má pro 

společnost blahý přínos. 

Výkonný ředitel společnosti se snaží zajistit potřebné zdroje pro rozvoj společnosti. 

Společnost má vytvořen základní plán investic a vyhodnocuje jej jedenkrát ročně. Na základě 

vyhodnocení a dostupných informací stanoví další požadavky na lepší a další inovace či 

obnovu stávajících. Společnost má své stálé dodavatele, ale snaží se rozšiřovat povědomí  

o alternativních dodavatelích, aby nebyla odkázána pouze na jednoho. Pravidelně 

přezkoumává vhodnost odběru od dodavatelů a v případě potřeby dodavatele změní. 

V případě investic provádějí výběrové řízení dodavatelů z většího počtu a volí nejefektivnější 

volbu. 

Společnost se snaží zajistit svou ziskovost a budoucnost investováním do rozvoje. Je zapojena 

do dotací z kraje a také mezinárodních dotací, které je však obtížné získat. V roce 2015 byli 

zapojeni do Check invest v rámci operačního programu INOVACE Ministerstva průmyslu  

a ochodu a roku 2016 získala Inovační voucher z Moravskoslezského kraje na výzkumně 

vývojový projekt. 
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V současné době pro společnost nemá smysl být do dalších dotací zapojena, kromě snahy 

zapojit se do HORIZON 2020, jelikož nic z dostupných není pro společnost použitelná. 

Zkušební laboratoř spolupracuje s partnery za účelem vzájemného prospěchu a zvýšení 

hodnoty pro zainteresované strany. Netýká se to však státních zkušeben, které jsou postaveny 

na byrokracii a tak často nemohou nebo nechtějí rozhodovat o věcech prospěšných 

v partnerství. Výkonný ředitel tuto variantu partnerství také zavrhl. Dle jeho názoru je 

komunikace s nimi příliš zdlouhavá. 

4 4 Využití kreativity a inovací 

Společnost CZ testing instutite s.r.o. je otevřena novým nápadům a návrhům na zlepšení od 

zainteresovaných stran. Jakýmkoli nápadem, který přijde od zainteresovaných stran, se 

zabývá a zkoumá vhodnost a efektivnost jeho možné aplikace. K vyhodnocení nápadů slouží 

řídící týmy včetně speciálních řídících týmů, které také generují nápady, myšlenky a zabývají 

se inovačními myšlenkami. 

Nejvíce jsou přijímány nápady od zaměstnanců, kteří za výkonným ředitelem mohou přijít 

s jakoukoli myšlenkou téměř kdykoli. Dalšími rozšířenými kandidáty na tvorbu nových 

nápadů jsou studenti, kteří mají možnost s touto společností spolupracovat. Společnost se 

občas vrací i ke starším pracím studentů nebo pracím studentů z jiných univerzit, z nichž 

mohou použít nápady. 

Společnost v poslední době klade velký důraz na zavedené 5S, kde každý zaměstnanec má 

zodpovědnost za své pracoviště. Při zavádění 5S si zaměstnanci sami stanovili požadavky, 

které byly nutné k udržení pořádku na jejich pracovišti, které jim byly obstarány, například 

držáky na klíče, které jim umožnili přehlednost používaného nářadí, čímž si vlastně sami 

stanovili, jak to chtěli mít nastaveno. V určitém časovém intervalu se kontroluje udržování 

zavedeného 5S a v případě porušení je jim účtována tzv. pokuta ve výši 50 Korun českých, 

která je použita vhodným způsobem, například na teambuildingy nebo na další potřeby  

ve firmě. Vedoucí společnosti se svým zaměstnancům snaží jít příkladem, proto i jemu může 

být udělena pokuta. 

Jedním z kreativních nápadů, který byl použit v poslední době, je umožnění sledování 

zkoušek online pro zákazníky, kteří mají zájem sledovat své zkoušky na dálku, s tímto 

nápadem přišel vedoucí společnosti. 
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Potřeby pro vzdělávání jsou zahrnuty v plánech vzdělávání a kvalifikace a jsou rozděleny na 

Hard skils, zde patří požadavky vzdělávání na zkušebnictví, systémů managementu kvality  

a další a Soft skils, ve kterých byla v poslední době zahrnuto školení Českého jazyka  

a etiketa. 

K dalším edukačním možnostem v poslední době zaměstnanci mohli přijít díky veletrhu 

Amper nebo ve Stuttgartu, kde je největší výstava v Evropě ve zkušebnictví. 

Plány na vzdělávání jsou pro zaměstnance stanoveny jednou ročně a jsou přezkoumány  

a aktualizovány jedenkrát za kvartál. Pro nové zaměstnance je stanoven zvláštní adaptační 

program na tři měsíce, který se vyhodnocuje každý měsíc. Adaptace zaměstnance je na delší 

dobu a dle vedoucího společnosti jsou nabyty plné schopnosti po dvou až třech letech. 

Pozitivní zprávou pro společnost je zdravá fluktuace zaměstnanců, která zajišťuje jak přísun 

nových nápadů, tak také stálost zaučených zaměstnanců. 

Politika pro identifikování potřeb výcviku říká, že povinností každého pracovníka je udržovat 

svou odbornou způsobilost na úrovni, která odpovídá zastávaným činnostem. Povinností 

zaměstnavatele je pak vytvářet zdroje pro udržování odpovídající odborné způsobilosti. 

Udržování odborné způsobilosti pracovníků Laboratoře je založeno na aktivní realizaci plánu 

vzdělávání pracovníků. Odpovědnost za plánování zvyšování odborné způsobilosti 

pracovníků laboratoře má její vedoucí. Jednotlivé oblasti jsou definovány v „Plán vzdělávání 

pracovníků“. Plán zvyšování odborné způsobilosti je stanovován na období jednoho roku, 

v témže časovém horizontu je také vyhodnocován. Předmětem vyhodnocení efektivnosti 

provedeného výcviku je: 

 přínos tématu/oblasti pro laboratoř, 

 schopnost samostatného provádění zkoušek, 

 vyšší efektivita provádění činnosti ve zkušební laboratoři v rámci jednoho až několika 

stupňů volnosti práce, 

 rozšíření nebo změna portfolia zkoušek. 

Cíle a záměry pro inovace jsou stanovovány na základě dostupných informací a potřebách 

trhu. Výkonný ředitel společnosti sleduje konkurenční společnosti, zprávy na internetu či 

v televizi, je členem TNK 141 a v rámci TNK je spolupráce s Ústavem pro normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, sleduje změny a novinky, které provádí Evropská komise, 

Hospodářská komora, odebírá odborné časopisy a další. 
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Při tvorbě a výběru kreativních nápadů má společnost své stanovené postupy. Méně náročně 

nápady se většinou aplikují všechny a v krátkém časovém rámci. U složitějších nápadů jsou 

používány analýzy, ale i přesto se jej společnost snaží aplikovat v časovém rámci, který 

společnosti umožní maximalizaci výhod. Při výběru kreativních nápadů se řídí informacemi, 

které jim poskytne SWOT analýza a riziková analýza. Čili posouzení závisí na rentabilitě 

daného nápadu a riziku. Na základě toho stanoví, jaký potenciál má nový nápad a zda jej 

aplikují. Pokud je nápad přijat, stanoví postup, jak jej budou realizovat.  

4 5 Vedení na základě vize, inspirace a integrity 

Výkonný ředitel společnosti jakožto lídr vytváří podmínky a kulturu společnosti. Zaměstnanci 

zkušební laboratoře jsou zodpovědní za prováděné činnosti, angažují se a jsou zapojováni  

do chodu a rozvoje společnosti.  

Lídr se snaží jít zaměstnancům příkladem, jeho vedení je založeno na školeních, jeho 

instinktu a hlavně na zkušenostech. Snaží se, aby zaměstnanci sami pochopili, proč jsou 

aplikované věci pro ně přínosné. 

Vztahy mezi lídrem společnosti a zaměstnanci jsou založeny na otevřenosti a transparentnosti, 

nikdo ze zaměstnanců se nebojí projevit svůj názor a přijít s jakoukoli myšlenkou, která by 

zlepšila chod organizace. Vztahy mezi lídrem a zaměstnanci jsou přátelské. 

Lídr jedná čestně jak se svými zaměstnanci tak se zainteresovanými stranami a v rámci svého 

jednání nezapomíná na sociální odpovědnost. Lídr společnosti si uvědomuje, že pokud chce, 

aby společnost i nadále fungovala, musí udržovat vztahy na otevřenosti a transparentnosti  

a jednat dle etiky. Dobré jméno organizace je zajištěno především poskytováním kvalitních 

služeb, upřímností ke svým zákazníkům a prezentováním se na veřejnosti. Lídr společnosti si 

uvědomuje, že dobré jméno organizace je jednom jedno. Šíření pozitivních informací  

o společnosti vidí především v kvalitě poskytovaných zkoušek a poradenství, nijak zvláště se 

nesnaží rozšířit povědomí o společnosti, jelikož tvrdí, že zákazníci si mezi sebou své 

zkušenosti se společností předají sami. 

Lídr zkušební laboratoře, spolu se zaměstnanci společnosti, stanovuje a sděluje jasný záměr 

své organizace. Zaměstnanci se podílejí na tvorbě cílů, politik i strategie organizace a jsou 

jejími spoluautory, tudíž je postaráno i o to, aby byli s posláním, vizemi i cíli ztotožněni. 

Poslání, vize, politika, strategie i cíle jsou vyvěšeny na síti i na nástěnkách společnosti  

a pravidelně na poradách se k nim vracejí. Diskutuje se o potřebných zdrojích, které jsou 
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nutné k zajištění chodu společnosti a jako správný lídr svým zaměstnancům je vždy 

nápomocen k dosažení jak individuálních cílů, cílů týmových, tak i cílů společnosti. 

Vedoucí společnosti si uvědomuje rychlost změn na trhu, proto klade velký důraz na získání 

všech možných informacích a neustále rozšiřuje své znalosti, které jsou mu nápomocny  

ke správným a včasným rozhodnutím. Svá rozhodnutí zakládá také na zkušenostech a zvažuje 

dopad svých rozhodnutí. 

Při generování nových nápadů a způsobů myšlení se lídr organizace snaží jít svým 

zaměstnancům příkladem. Neustále hledá možnosti pro zlepšení organizace, podporuje 

nápady, se kterými přijdou zaměstnanci a snaží se je v generování nových nápadů podporovat. 

Ke generování nových nápadů mají zaměstnanci motivaci nejen finanční, ale jejich lídr se 

snaží vést lidi k tomu, že díky novým myšlenkách realizují svůj rozvoj a sami sebe. Jelikož si 

myslí, že lidi nejde k něčemu přinutit, musí to chtít sami. 

Při generování nových nápadů dle vedoucího společnosti je zapotřebí, jak inteligence člověka, 

tak emoční inteligence, ale také znalosti a zkušenosti jednotlivých zaměstnanců. 

Tak jako chování lídra společnosti je založeno na transparentnosti, otevřenosti a čestnosti, tak 

vede lídr své zaměstnance, aby se chovali ke všem zainteresovaným stranám. Vede je také 

k tomu, aby si uvědomovali svou zodpovědnost vůči zainteresovaným stranám i vůči 

společnosti. Lídr společnosti se stará o to, aby všichni vystupovali jednotně vůči 

zainteresovaným stranám. 

V oblasti etiky jsou zaměstnanci neustále zdokonalováni, nedávno proběhlo školení 

z etického chování. 

4 6 Agilní řízení 

K identifikaci změn v externím prostředí je využito: 

 sledování konkurence a předávání dobré praxe; 

 zpráv, ať už na internetu či v televizi; 

 členství v TNK141 nebo ÚNMZ, kde je přístup k potřebným informacím; 

 služeb Evropské komise, 

 sledování Hospodářské komory, 

 zájmu o legislativu, 

 studium odborných časopisů a literatury, 
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 studování potřeb a očekávání zákazníků. 

Zjištěné změny v externím prostředí jsou převáděny do budoucích scénářů tak, že neustále 

pracují na operační a taktické připravenosti s cílem rychle a pružně reagovat na možné 

budoucí změny. 

Na základě své strategie stanovují procesy, projekty a zajišťují takovou organizační strukturu, 

aby bylo zajištěno dosažení těchto strategických cílů. Změny v celém hodnotovém řetězci se 

snaží implementovat přiměřenou rychlostí, aby neměly závažné následky na plnění cílů. 

Zkušební laboratoř vytváří vhodné kombinace výkonnosti procesů, které slouží ke zkoumání 

účinnosti klíčových procesů a s tím související dosažení strategických cílů. Nedostatkem 

společnosti, který by chtěli do budoucna zlepšit, je rychlejší přenos online dat v ekonomickém 

reportingu. Jelikož ekonomický reporting jim zajišťuje mateřská firma. 

Na základě získaných údajů o své stávající výkonnosti stanovují nové cíle, které je nutí 

stanovovat nápady, jak dosaženou výkonnost zlepšit. Inspirací jsou pro ně také vhodné 

společnosti, se kterými se mohou srovnávat a nechat se jimi také inspirovat, ať už jsou to 

přímí konkurenti či nepřímí. 

Změny ve společnosti se řídí na základě projektů a to formou DMAIC, což je metoda 

neustálého zlepšování, zvyšování kvality, bezpečnosti a životního prostředí, která má pět fází 

pro úspěšné zavedení změn. 

Laboratoř je vybavena potřebným laboratorním zařízením ke správnému provádění zkoušek  

a souvisejících činností. Seznam laboratorního zařízení je veden v Seznamu zařízení. 

Odpovědnost za řízení a koordinaci metrologických činností má zástupce vedoucího 

laboratoře. 

Společnost hodnotí a rozvíjí portfolio svých technologií s cílem zvýšit agilnost procesů, 

projektů a organizace. Životnost technologií je plánována a náklady na nové technologie jsou 

rozpouštěny do prováděných zkoušek. Je však nutné předvídat obnovu zkušebních zařízení  

a neustálou modernizaci těchto zařízení, aby nedocházelo k používání příliš starých zařízení. 

4 7 Dosahování úspěchů díky schopnostem pracovníků 

Zkušební laboratoř stanovuje požadované dovednosti a kompetence požadované pro naplnění 

cílů, poslání a vizí. Ve společnosti jsou stanoveny kompetenční matice podle schopností  

a kompetencí zaměstnanců. 
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V současné době zkušební laboratoř hledá asistentku ředitele. Jako největší motivaci k rozvoji 

zaměstnanců a provádění své práce vedoucí laboratoře vidí prostor umožňující seberealizaci 

zaměstnanců. V tom vidí velkou výhodu společnosti jako zaměstnavatele, jelikož si 

uvědomuje, že zaměstnanci by našli uplatnění i jinde. Ve společnosti je dlouhodobá 

zaměstnanost a zdravá fluktuace zaměstnanců. 

Pro naplnění potřeb společnosti firma rozvíjí talent svých zaměstnanců. Osobní rozvojové cíle 

jednotlivých zaměstnanců jsou stanovovány jednou za kvartál, kdy si zaměstnanci dle svých 

potřeb navrhnou sami další vzdělání a po konzultaci jsou tyto cíle sepsány a stanoveny. 

Jednou měsíčně probíhá samohodnocení zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců lídrem.  

Na základě těchto hodnocení jsou stanovena plnění stanovených cílů pro vzdělávání a dochází 

k dalším návrhům ke školení. 

Jedenkrát ročně probíhá hodnocení sebe navzájem, kde hodnotí zaměstnanci také svého 

vedoucího. Dle mých informací zaměstnanci kromě pozitivního hodnocení nemají problém 

také vyjádřit kritiku, pokud cítí potřebu. 

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je pro zaměstnance společnosti CZ testing 

institute s.r.o. zajištěna. Zaměstnanci nemají služební telefony a práci si neberou s sebou 

domů, ani v případech absence. Velkou výhodou, která zajišťuje rovnováhu, je pružná 

pracovní doba. Někteří ze zaměstnanců společnosti ještě studují vysokou školu a i u nich se 

snaží společnost umožnit potřebné volno pro studium. Společnost se ke svým zaměstnancům 

chová lidsky. Snaží se vycházet vstříc a zaměstnanci těchto možností nezneužívají. 

Společnost si uvědomuje, že trh se velice rychle mění, proto se snaží rozvíjet své 

zaměstnance, aby byla ve společnosti zajištěna mobilita a zaměstnatelnost. Kromě školení 

v oblastech zkušebnictví, jsou ve firmě zajištěny také jazykové kurzy angličtiny a ruštiny  

pro každého zaměstnance. 

Zkušební laboratoř chápe potřeby komunikace zaměstnanců, proto se pořádají pravidelné 

porady, řídící týmy a rady změn. Mimo to jsou dveře pro zaměstnance vždy otevřené  

při potřebě komunikace. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců ve společnosti je 

komunikace založena na vzájemné výměně informací, názorů a připomínek ke zlepšování při 

osobním kontaktu. 

Vedoucí společnosti je oporou pro své zaměstnance při generování nápadů, pomáhá jim 

rozšiřovat jejich myšlenky a zdokonalovat jejich nápady. Kromě motivace osobního rozvoje 
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jsou za zapojování do zlepšování v rámci projektů cílové odměny a také mimořádné odměny 

za návrhy pro zlepšování finančního charakteru. 

4 8 Trvale dosahování vynikajících výsledků 

Společnost CZ testing institute s.r.o. se zajímá o potřeby a očekávání zainteresovaných stran 

 a na základě informací vyhodnocuje své možnosti k rozvoji a přezkoumává své strategie, což 

je nastaveno také ve strategických cílech. 

Zkušební laboratoř svým zákazníkům poskytuje přidanou hodnotu v podobě svých zkoušek. 

U svých zákazníků požaduje zkušební laboratoř zpětnou vazbu, která je impulsem k možnému 

rozvoji společnosti. Na základě nedostatků společnost může nastavit nápravná opatření  

a na základě nápadů další možnosti pro zlepšení společnosti. Všechny návrhy na zlepšení jsou 

prodiskutovány a analyzovány a v případě efektivnosti a navrácení dané investice také 

realizovány. 

Zaměstnancům jsou poskytovány dobré pracovní podmínky, neboť si společnost uvědomuje 

potřebu spokojených a dobře motivovaných zaměstnanců. Nad rámec společnost poskytuje tři 

dny dovolené navíc, možnost čerpání dovolené dle potřeby, pružná pracovní doba a další.  

Ve společnosti se snaží o to, aby zaměstnanci měli zajištěnou mobilitu, proto je zde také 

možnost vzdělávání, které si nastavují na základě konzultací s vedoucím dle svých potřeb a 

potřeb společnosti. Na základě společných projektů a návrhů na zlepšení jsou také 

odměňováni. Odměny jsou nastaveny tak, aby byli transparentní pro zaměstnance. 

Společnost se snaží své dobré jméno také udržet v jednání s dodavateli, snaží se  

o bezproblémový odběr a včasné platby. Společnost dle daňového portálu MFČR je určena 

jako spolehlivý plátce. [24] 

Dodržování legislativy je jednou z podmínek zkušební laboratoře, neprodukují nebezpečný 

odpad. Ostatní odpad třídí a vozí do sběru. Vyhodnocují svůj dopad na životní prostředí  

a stanovili opatření. Snaží se o optimální využití zdrojů, jako je voda či elektřina. Nad rámec 

zavedli filtry na prach. Studentům poskytují praxe a možnost vypracování závěrečných prací, 

jelikož si uvědomují, že i jejich budoucnost stojí na potencionálních zaměstnancích. 

Jelikož vlastníci společnosti by chtěli tuto společnost zachovat také pro budoucí generace, 

snaží se být na trhu konkurenceschopní. 
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Společnost má stanoveny cíle a nastaveny výsledky, kterých by chtěli dosáhnout k naplnění 

svého poslání. Tyto výsledky pravidelně přezkoumávají v kvartálních a ročních intervalech. 

Krátkodobé a dlouhodobé priority jsou obsaženy v cílech krátkodobých, střednědobých  

a dlouhodobých. 

Výkonný ředitel společnosti je toho názoru, že řídit potřeby zainteresovaných stran je 

málokdy možné či téměř nemožné, místo toho se snaží tato očekávání na základě informací  

a intuice předvídat. 

Zkušební laboratoř sleduje svou konkurenci na trhu a srovnává výkonnost s jinými 

organizacemi. Své cíle ale nenastavuje dle jiných organizací, znamenalo by to pro ně horší 

schopnost změn a to oni nechtějí. Cíli se však nechávají inspirovat. 

Jako začínající firma by se chtěli zaměřit na finanční toky a zlepšit je. 

Společnost poskytuje transparentní finanční i nefinanční zprávy příslušným řídícím orgánům. 

Zveřejněné finanční zprávy jsou dostupné na serveru justice.cz. 

Výkonný ředitel jakožto lídr společnosti se snaží mít přesné a dostatečné informace pro své 

rozhodování, jelikož je si vědom, že budoucnost stojí na správném a včasném rozhodování. 

Jak již bylo zmíněno, informace čerpá z velkého množství zdrojů. 

Na základě poskytnutých informací zaměstnanci společnosti CZ testing institute s.r.o. je 

zpracováno hodnocení stavu vyzrálosti společnosti vůči principům excelence viz dotazník 

v příloze číslo 4. 

4 9 Shrnutí 

Na základě provedeného sebehodnocení byly zjištěny silné stránky v oblastech: 

 využití kreativity a inovací – společnost cítí neustálou potřebu se zdokonalovat, 

 vedení na základě vize, inspirace a integrity - vedoucí společnosti si uvědomuje dobře 

důležitost role lídra, 

 dosahování úspěchů díky schopnostem pracovníků – spokojení zaměstnanci jsou 

nepostradatelným zdrojem ve společnosti. 
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Příležitosti pro zlepšení je možno naleznout vždy a ve všech oblastech, avšak ty, ve kterých 

společnost získala nejvíce možných příležitostí ke zlepšení, jsou: 

 vytváření hodnoty pro zákazníka – společnost je si vědoma, že i přes snahu naleznout 

všechny potencionální zákazníky je zde ještě možnost naleznout další vhodné kandidáty a 

k maximalizaci zkušeností mohou dojít pouze dlouhodobou praxí, 

 vytváření trvalé udržitelné budoucnosti – společnost by chtěla zapojit zainteresované 

strany ve prospěch širší společnosti, proto usilují o možnost zapojení se do HORIZON 

2020, 

 trvale dosahování vynikajících výsledků – uvědomují si potřebu finančních zdrojů, které 

jakožto začínající společnost by chtěli zlepšit a potřebu včasnějšího získávání 

ekonomického reportingu. 
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5 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Návrhy na zlepšení současného stavu byly zpracovány na základě poskytnutých informací 

zaměstnanců společnosti k sebehodnotícímu dotazníku viz příloha 4. 

Informace o volných pozicích umístit na oficiální stránky společnosti s možností 

okamžité odpovědi 

V současné době, kdy míra nezaměstnanosti kleskla pod 5%, je stále těžší a těžší, najít 

kvalifikované pracovníky. Z tohoto důvodu je velmi důležité co nejvhodněji přezentovat 

volné pozice. Infomace o volných pracovních pozicích společnosti však naleznete pouze na 

stránkách mateřské společnosti BORCAD CZ, která taktéž zajišťuje vyhodnocení životopisů  

a postup vhodných kandidátů do dalšího kola. K pohovoru s vedoucím společnosti se tedy 

dostávají až vhodní adepti. Navrhuji, aby společnost vytvořila na svých oficiálních webových 

stránkách sekci s názvem Volné pracovní pozice a tu umístila přímo na hlavní stánku. 

Součástí této sekce by měl být samozřejmě systém, který by zajišťoval možnost okamžité 

reakce uchazeče na příslušnou pozici a kontakt na personální oddělení. 

Pravidelně aktualizovat a přidávat novinky na oficiální Facebookovou stránku 

společnosti pro efektivnější prezentaci a zvýšení povědomí o společnosti 

S érou internetu, který je dnes pro každého z nás samozřejmostí, přišla taktéž éra sociálních 

sítí. Nejpopulárnější sociální sítí v České republice je Facebook se svými 4,5 miliony 

uživateli. Počet 4,5 milionu uživatelů je zároveň 56 % všech českých uživatelů internetu. 

Proto navrhuji, aby společnost pravidelně aktualizovala a umisťovala novinky na svou 

oficiální Facebookovou stránku pro efektivnější prezentaci a zvýšení povědomí o společnosti. 

Zároveň se musí určit osoba, která bude tuto stránku spravovat, vytvářet poutavý obsah, sdílet 

novinky a okamžitě reagovat na komentáře a zprávy. Tímto krokem může společnost nepřímo 

oslovit mnoho potenciálních zákazníků a zaměstnanců, ale zároveň se také více přiblížit 

stávajícím zákazníkům a svému okolí. Sdělení na sociálních sítích jsou často vnímána jako 

důvěryhodnější a taktéž se nabízejí samy. Uživatel je nemusí zdlouhavě vyhledávat.  

Pro společnost bude taktéž velkým přínosem to, že prostřednictvím Facebooku mohou 

snadněji získávat informace o uživatelích či zákaznících. 
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Nahrávání zkoušek pro zákazníky na média ve dvou variantách: 1. celý proces nebo 2. 

pouze stěžejní okamžiky zkoušky 

Společnost v současné době umožňuje sledování průběhu zkoušky přímo v laboratoři nebo 

pomocí online sledování. Jsou však společnosti, jejichž zástupci nemohou být z časových 

důvodu přítomni osobně u probíhající zkoušky ani ji sledovat v daný čas online. Z těchto 

důvodů navrhuji vytvořit novou nabídku pro zákazníky, která bude zahrnovat možnost 

nahrání zkoušky, či zkoušek na média a to buď jako celý proces nebo pouze stěžejní 

okamžiky zkoušky. Takto si zákazníci budou moci přehrát zkoušky, či pouze stěžejní 

okamžiky vícekrát nebo je úplně zpomalit a tím lépe identifikovat možnosti zdokonalení 

jejich produktu, popřípadě přijít na návrh ke zlepšení laboratoře poskytujících tuto zkoušku. 

Zlepšení v ekonomickém reportingu, rychlejší získávání informací pomocí 

předpřipravených tabulek v Microsoftu Excel 

Společnost získává informace o jejím ekonomickém stavu od své mateřské společnosti, která 

pro ni tyto informace zpracovává. Pro rychlejší získávání informací navrhuji zpracovat 

přípravné tabulky v Excelu, do kterých by se vkládala stažená data z programu Helios  

z určené transakce. Na obrázku 15 můžete vidět jednoduchý příklad, jak taková tabulka může 

vypadat. Uvedená data jsou smyšlená a slouží pouze pro účel příkladu. Tabulka na obrázku je 

určená pro sledování nákladů společnosti. 

 

Obr. 15 Přípravná tabulka pro přehled nákladů společnosti 

V přípravné tabulce doporučuji uvést: 

 název dodavatele produktu, 

 datum, kdy byla dodávka provedena, 

 číslo objednávky – pro snadnější dohledání potřebných informací uvedených 

v objednávce, 

 text objednávky – aby bylo zřejmé, co bylo objednáno, 

 množství – počet kusů, odpracovaných hodin apod., 
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 celkovou hodnotu – je pro tyto účely sledování nutná, 

 měnu dokladu – abychom byli schopni uskutečnit přepočet dle kurzu, 

 nákladové účty hlavní knihy – lepší pro třídění, zda je více nákladu za služby, 

spotřebované nákupy (například materiál), atd. 

Ve sloupci J je pomocí funkce Když a odkazem na kurz eura, nastaven přepočet ceny tak, aby 

celková částka byla v požadované jednotné měně, zde tedy v Českých korunách. 

Na obrázku 16 vidíte vytvořenou kontingenční tabulku z těchto dat. 

 

Obr. 16 Vytvořená kontingenční tabulka pro sledování nákladů 

Tato kontingenční tabulka je nastavena tak, aby sledovala účty hlavní knihy s možností 

seznamu konkrétních položek účtování. Na obrázku tedy můžete účty hlavní knihy sledovat 

jako: 

 501 – spotřebu materiálu, 

 511 – opravy a udržování, 

 518 – ostatní služby. 

Pro rychlejší vyhodnocení údajů je ve sloupci C přidán rozpočet na daný měsíc. Ve sloupci D 

je vytvořen vzorec k přepočtu rozdílu mezi rozpočtem a skutečnými náklady, který je 

naformátován tak, aby dle své barvy určil, zdali byl rozpočet překročen. Červená barva 

znamená negativní výsledek ve smyslu překročení rozpočtu na náklady a zelená barva, že 

skutečné náklady jsou nižší než stanovený rozpočet na měsíc. 

V kontingenčních tabulkách dochází díky aktualizaci dat k přepočtům údajů z nově vložených 

dat do přípravné tabulky, což má za následek rychlejší získávání údajů o ekonomickém stavu 

společnosti.   
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na aplikaci principů excelence do systému managementu 

zkušební laboratoře ve společnosti CZ testing institute s.r.o. 

Cílem této diplomové práce bylo, na základě sebehodnotícího dotazníku dle principů 

excelence, naleznou silné stránky společnosti a příležitosti ke zlepšení, které by ve společnosti 

byly vhodné aplikovat, aby se přiblížila excelenci. 

V teoretické části diplomové práce byl definován princip excelence, představeny jeho modely, 

zejména EFQM Model excelence a jeho principy a popsán proces sebehodnocení. 

Praktická část obsahuje představení společnosti CZ testing institute s.r.o., jsou zde zmíněny 

produkty společnosti a popsán systém managementu kvality. Na základě sebehodnotícího 

dotazníku, který byl sestaven dle principů excelence, byly získány informace od zaměstnanců 

společnosti, které vedly k vypracování sebehodnotících zpráv. Tyto zprávy poté posloužily  

ke stanovení silných stránek společnosti a návrhům na zlepšení. 

V návrhové části byly stanoveny příležitosti pro zlepšení společnosti, které by měly zlepšit 

dostupnost a rychlost ekonomického reportingu, informovanost o volných pracovních 

pozicích, prezentaci společnosti a zvýšit povědomí u zainteresovaných stran. Poskytováním 

zkoušek na médiích by se zvýšila spokojenost zákazníka. 

Sebehodnocení proběhlo na základě vybraných otázek z principů excelence bez speciálně 

vyškoleného posuzovatele, tudíž nemusí být zcela objektivní. Jak již bylo řečeno, excelence 

znamená, dělat věci co nejlépe. O to se společnost CZ testing institute s.r.o. snaží tím, že si 

uvědomuje potřebu neustále se zlepšovat. Proto si myslím, že je společnost na dobré cestě 

k excelenci, tedy i na cestě k úspěchu. 
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Příloha 4. Dotazník pro sebehodnocení společnosti 

Základní koncepce excelence Hodnocení 

1. Vytváření hodnoty pro zákazníka A B C D 

Zná ZL  jednotlivé skupiny svých stávajících i potencionálních zákazníků a 

předvídá jejich různé potřeby a očekávání? 

  X     

Převádí ZL potřeby, očekávání a potencionální požadavky na atraktivní a trvale 

udržitelné hodnotové přínosy pro své zákazníky? 

X       

Zapojuje ZL do rozvoje a inovativních služeb své zákazníky? X       

Vytváří a udržuje ZL dialog se zákazníky, založený na otevřenosti a 

transparentnosti? 

X       

Zajišťuje ZL potřebné zdroje, kompetence a zmocnění k maximalizaci 

zkušeností zákazníka? 

  X     

Porovnává ZL svou výkonnost s relevantními benchmarkery a tím se učí ze 

silných stránek a příležitostí pro zlepšení s cílem maximalizovat hodnotu 

vytvářenou pro své zákazníky? 

X       

2. Vytváření trvale udržitelné budoucnosti A B C D 

Zabezpečuje ZL svou budoucnost definováním a sdělováním hlavního účelu, 

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

vystupování? 

X       

Chápe ZL své klíčové kompetence a to, jak může vytvářet sdílenou hodnotu ve 

prospěch širší společnosti? 

X      

Integruje ZL koncept trvalé udržitelnosti do své strategie, hodnotového řetězce a 

tvorby procesů? Přiděluje ZL potřebné zdroje ke splnění cílů? 

X       

Zvažuje ZL hledisko 3P při vyvažování některých protichůdných požadavků? X       

Povzbuzuje ZL zainteresované strany k účasti na činnostech, které přispívají 

širší společnosti? 

  X     

Přiděluje ZL zdroje pro zabezpěčení dlohodobých potřeb před krátkodobými 

zisky tak, aby se stala konkurencesopnou? 

X       

Měří a optimalizuje ZL dopad svých činností  životního cyklu produktu na 

veřejné zdraví, bezpečnost a životní prostředí? 

X       

Podílí se ZL aktivně na zvyšování ekonomických, environmentálních a 

sociálních standardů ve svém odvětví? 

  X     



 

 

 

  

Základní koncepce excelence Hodnocení 

3. Rozvíjení schopností organizace 
A B C D 

Analyzuje ZL trendy provozní výkonnosti (KPI) s cílem pochopit své stávající a 

potencionální schopnosti a kapacitu? Identifikuje ZL, kde je zapotřebí se dále 

rozvíjet, aby dosáhla svých strategických cílů? 

  X     

Vytváří ZL kulturu pro neustálé zlepšování efektivity spolupráce a práce v týmu 

v hodnotovém řetězci? 

X       

Zajišťuje ZL dostupnost zdrojů, ať už finančních, lidských nebo technologických 

pro další rozvoj? 

X       

Zavádí ZL v celém hodnotovém řetězci sdílené hodnoty, odpovědnost, etiku a 

kulturu? 

X       

Spolupracuje ZL s partnery, za účelem vzájemného prospěchu a zvýšení hodnoty 

pro příslušné zainteresovavé strany? Podporují se s partnery expertně, zdroji a 

znalostmi? 

X       

4. Využití kreativity a inovací 
A B C D 

Stanovuje ZL přístup pro zapojování relevantních zainteresovaných stran? 

Využívá ZL znalosti zainteresovaných stran pro tvorbu nápadů a inovací? 

X       

Vytváří a řídí ZL učící se a spolupracující sítě s cílem identifikování příležitostí 

pro kreativitu, inovace a zlepšování? 

X       

Jsou  záměry a cíle pro inovace ve ZL stanoveny na základě znalosti trhu a 

příležitostí? Jsou tyto záměry a cíle podpořeny vhodnými politikami a zdroji? 

X       

Používá ZL strukturovaný přístup pro tvorbu a výběr prioritních kreativních 

nápadů? 

X       

Testuje a zdokonaluje ZL nejslibnější nápady? Přiděluje jim ZL potřebné zdroje 

k realizaci v rámci přiměřeného časového rámce? 

X       



 

 

 

 

Základní koncepce excelence Hodnocení 

5. Vedení na základě vize, inspirace a integrity 
A B C D 

Inspirují lídří ZL pracovníky a vytvářejí pro ně kulturu angažovanosti, 

vlastnictví, zmocňování, zlepšování a zodpovědnosti prostřednictvím svého 

jednání, chování a zkušeností? 

X       

Jsou lídří ZL vzorem integrity, společenské odpovědnosti a etického chování 

externě i interně? Kladou si lídří ZL za cíl rozvíjet a zlepšovat dobré jméno 

organizace? 

X       

Stanovují a sdělují lídři ZL jasný směr a strategické zaměření? Snaží se lídři ZL 

o ztotožnení svých zaměstnanců s posláním, vizí a cíli organizace a napomáhají 

zaměstnancům k jejich dosažení? 

X       

Jsou lídři ZL flexibilní? Jsou rozhodnutí lídrů ZL založena na dostupných 

informacích, předchozích zkušenostech a znalostech? Zvažují lídři ZL dopady 

svých rozhodnutí? 

X       

Jsou si vědomi lídři ZL, že k dosažení trvalé výhody organizace závisí najejich 

schopnosti rychle se učit a pružně reagovat, pokud je to zapotřebí? 

X       

Vytvářejí lídři ZL kulturu, která podporuje generování nových nápadů a způsobů 

myšlení s cílem podněcovat inovace a rozvoj organizace? 

X       

Jsou lídři ZL transparentní a odpovědní za své jednání vůči zainteresovaným 

stranám a společnosti a jako celku? Zajišťují lídři ZL, aby jejich zaměstnanci 

jednali eticky, odpovědně a čestně? 

X       

  

  



 

 

 

Základní koncepce excelence Hodnocení 

6. Agilní řízení A B C D 

Používá ZL mechanismy k identifikaci změn v externím prostředí? Převádí ZL 

tyto změny do možných budoucích scénářů pro organizaci? 

X       

Převádí ZL své strategie do propojených procesů, projektů a organizačních 

struktur? Zajišťuje ZL, aby změny v celém hodnotovém řetězci mohly být 

implementovány přiměřenou rychlostí? 

X       

Vytváří ZL vhodné kombinace ukazatelů výkonnosti procesů a s tím 

souvisejících měřítek výstupů umožňující přezkoumání účelnosti a účinnosti 

klíčových procesů a jejich podílu na dosažení strategických cílů? 

  X     

Využívá ZL získané údaje o stávající výkonnosti a způsobilosti a vhodné 

benchmarky pro podporu kreativity, inovací a zlepšování? 

X       

Řídí ZL změny efektivně prostřednictvím strukturovaného řízení projektů a 

cíleného zlepšování procesů? 

X       

Hodnotí a rozvíjí ZL portfolio svých technologií s cílem zvýšit agilnost procesů, 

projektů a organizace? 

X       

7. Dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků A B C D 

Definuje ZL dovednosti, kompetence a úrovně výkonnosti zaměstnanců 

požadované pro dosahování poslání, vize a strategických cílů? 

X       

Plánuje ZL efektivně získávání, rozvoj a udržení talentů potřebných k naplnění 

těchto potřeb? 

X       

Stará se ZL o to, aby byly sladěny cíle jednotlivců a týmů? Zmocňuje ZL 

zaměstnance k plnému využití jejich potenciálu v duchu opravdového 

partnerství? 

X       

Je ve ZL zajištěna zdravá rovnováha mezi pracovním a osobním životem? X       

Rozvíjí ZL dovednosti a kompetence zaměstnanců s cílem zajistit jejich budoucí 

mobilitu a zaměstnatelnost? 

X       

Je ZL oporou pro své zaměstnance v tvorbě image a pověsti organizace? X       

Chápe ZL potřeby komunikace svých zaměstnanců? Využívá ZL vhodné 

strategie a nástroje pro udržování dialogu? 

X       

Motivuje ZL zaměstnance k zapojení do zlepšování a inovací? Uznává ZL 

vhodně jejich úsilí a úspěchy? 

X       

 



 

 

 

 

Základní koncepce excelence Hodnocení 

8. Trvalé dosahování vynikajících výsledků A B C D 

Shromažďuje ZL informace o potřebách a očekáváních zainteresovaných stran 

jako podnět k rozvoji a přezkoumání své strategie a podpůrných politik? 

X       

Identifikuje a chápe ZL výsledky požadované pro naplnění svého poslání? 

Hodnotí ZL pokrok vůči své vizi a strategickýcm cílům? 

X       

Definuje a využívá ZL vyvážený soubor výsledků pro přezkoumání svého 

pokroku? Poskytuje ZL přehled dlouhodoných a krátkodobých priorit? Řídí ZL 

očekávání svých klíčových zainteresovaných stran? 

  X     

Zavádí ZL strategii a podpůrné politiky systematickým způsobem s cílem 

dosažení žádaných výsledků přičemž definuje ZL vztah příčin a následků? 

X       

Stanovuje ZL cíle založené na srovnání s výkonnosti jiných organizací, jejich 

stávajícími i potencionálními schopnostmi a strategickými cíli? 

  X     

Hodnotí ZL soubor dosažených výsledků, aby byla zlepšena budoucí 

výkonnost? Zajišťuje ZL na základě dosažených výsledků trvale udržitelné 

přínosy pro všechny zainteresované strany? 

X       

Poskytuje ZL zainteresovaným stranám vysokou míru důvěry příjímáním 

efektivních mechanismů pro pochopení budoucích scénářů? Řídí ZL efektivně 

strategická, provozní i finanční rizika? 

  X     

Zajišťuje ZL transparentnost podávání finančních i nefinančních zpráv 

relevantním zainteresovaným stranám a také příslušným řídícím orgánům? 

X       

Zajišťuje lídrům ZL přesné a dostatečné informace, kreté jim napomáhají při 

včasném rozhodování? X       
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