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ABSTRAKT 

Analýza přínosů a rizik zavádění modelů excelence do praxe organizací 

Tato diplomová práce řeší problematiku přínosů a rizik zavádění modelů excelence 

do praxe organizací působících v České republice. První část diplomové práce je zaměřena 

na teoretická východiska excelence organizací. V této části jsou definovány pojmy a principy 

excelence organizací a studie ekonomických dopadů aplikace TQM. Dále jsou popsány 

světově nejznámější modely excelence a charakterizovány vybrané metody a nástroje 

prosazování modelů excelence. Druhá, praktická, část diplomové práce dotazníkovým 

šetřením vyhodnocuje přínosy a rizika zavádění modelů excelence do praxe organizací. V této 

části jsou organizace dotazovány na jejich praktické zkušenosti, znalosti a bariéry 

při zavádění modelů excelence. Poslední část diplomové práce se zabývá případovou studií 

dosahování excelence v prostředí strojírenské výrobní organizace.  

Klíčová slova: model excelence, EFQM, TQM, výkonnost, systém managementu, 

benchmarking, sebehodnocení, cena excelence. 

ABSTRACT 
 

The analysis of the benefits and risks of the implementation of excellence models into 

organizations practice  

 This diploma thesis deals with benefits and risks  of the implementation of excellence 

models into organizations operating in the Czech Republic. The first part of the diploma 

thesis is focused to theoretical backgrounds organizations excellences. In this part are defined 

the terms and principles of organization excellence and study of the economic impacts of the 

TQM implementation. Further, the world's best-known excellence models are described and 

selected methods and tools for excellence models enforcement are characterized. The second, 

practical, part of the diploma thesis evaluates the benefits and risks of the implementation of 

excellence models into organizations practise, based on the questionnaire examination. In this 

part are organizations asked about their practical experience, knowledge and obstackles 

during implementation of excellence models. The last part deals with the case study where is 

excellence achieved in the practice of the engineering company. 

Key words: excellence model, EFQM, TQM, performance, management system, 

benchmarking, self-assessment, excellence award.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 

 

 

 

 

Zkratka  Anglický význam Český význam 

ASME  
American Society of Mechanical 

Engineers 
Americká společnost strojních inţenýrů 

ASQ American Society for Quality  Americká společnost pro kvalitu  

 

BEI 
 

Business Excellence Index  
- 

 

CMM 
 

Capability Maturity Model Model zralosti 

ČSN - Česká soustava norem  

 

DIN 
 

Deutsche Industrie-Norm 
 

Německá národní norma 

DIS Draft International Standard Návrh mezinárodní normy 

DMAIC 
Define, Measure, Analyze, Improve and 

Control 
Definovat, Měřit, Analyzovat, Zlepšovat a Řídit 

DNV-GL 
Det Norske Veritas and  Germanischer 

Lloyd 
- 

DPMO Defects per Milion Opportunities Počet neshod na milion příleţitostí 

E.Ř.S.N. - Excelence v řízení a sniţování nákladů 

EFQM 
European Foundation for Quality 

Management  
Evropská nadace pro management kvality  

EN  - Evropská norma  

EVA Economic Value Added Ekonomická přidaná hodnota 

HACCP  Hazard Analysis Critical Control Point  
Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body ve výrobě 

potravin 

IATF  International Automative Task Force  
Mezinárodní pracovní skupina pro sektor automobilového 

průmyslu  

IEC  
International Electrotechnical 

Commission  
Mezinárodní elektrotechnická komise  
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IRIS  International Railway Industry Standard  Mezinárodní norma pro ţelezniční průmysl  

ISO  
International Organization for 

Standardization  
Mezinárodní organizace pro normalizaci  

JIS Just in Sequence - 

KBEM Kanji‟s Business Excellence Model - 

KPI Key Performance Indicators Klíčové ukazatele výkonnosti 

MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award Národní cena Malcolma Baldrige za kvalitu 

MTM Methods Time Measurement Metoda měření a analýzy práce 

OEE Overall Equipment Effectiveness Celková efektivnost zařízení 

OHSAS 
Occupational Health and Safety 

Management System 
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

PDCA Plan, Do, Check, Act Naplánuj, Proveď, Ověř, Jednej 

PŘC - Proces řízení chyb 

PŘP - Proces řízení problémů 

RFT Right First Time 
Správná výroba na první pokus bez dodatečného 

přepracování 

SMED Single Minute Exchange of Dies Rychlá přestavba zařízení do 10 minut 

SPC Statistical Process Control Statistická regulace procesu 

TQM Total Quality Management - 

XPS - Organizace XY výrobní systém 

 



12 

 

Úvod  

V dnešní době lze spatřovat výrazný posun v oblasti chápání systémů managementu 

kvality. Vývoj systémů managementu kvality jiţ daleko překračuje základní poţadavky 

zákazníků, které jsou smyslem poţadavků normy ISO 9001. Ve světě neustále roste počet 

organizací, které ke svému rozvoji vyuţívají různé modely excelence. V Evropě je velmi 

populární EFQM Model Excelence [29].  

Zavedení některého z modelů excelence je velmi důleţitým strategickým rozhodnutím 

organizace. Vlastníci organizací se často ptají na to, jaké přínosy jim model excelence přinese 

a zdali je tato koncepce vhodná pro jejich formu podnikání. Ve světě bylo provedeno několik 

ekonomických studií z hlediska dopadu implementace modelů excelence. Studie se většinou 

shodují na tom, ţe organizace vyuţívající principy modelů excelence se mohou pochlubit 

pozitivními ekonomickými i mimoekonomickými výsledky. Kaţdá organizace, která chce 

úspěšně zavést model excelence do své praxe, musí být na tento model připravena a měla by 

také pochopit všechny principy excelence. V mnoha případech se stává, ţe principy excelence 

jsou v organizaci pochopeny aţ po několika letech od jejich zavedení.  

Cílem diplomové práce je poskytnout reálný obraz vyuţívání modelů excelence 

u organizací působících v českém prostředí. Smyslem práce je také uvést a popsat praktický 

příklad vyuţívání některých principů excelence aplikovaných v nadnárodní úspěšné 

strojírenské firmě. Tato firma má bohaté zkušenosti z hlediska vyuţívání moderních 

nástrojů kvality. 

V teoretické části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska a principy 

excelence organizací. Dále je podrobně rozebrána studie ekonomických dopadů aplikace 

koncepce TQM. Touto studií se zabývali Dr. Vinod Singhal z Georgia Institute of Technology 

a Dr. Kevin Hendricks z University of Western Ontario v USA v letech 1984 aţ 1994. Rovněţ 

jsou charakterizovány některé z modelů excelence, které se ve světě nejčastěji pouţívají. 

V této části jsou také uvedeny vybrané metody a nástroje prosazování modelů excelence.  

Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzu rizik a přínosů zavádění modelů 

excelence do praxe organizací. Organizace jsou formou dotazníku dotazovány na jejich 

praktické znalosti a zkušenosti, z hlediska problematiky modelů excelence. Závěr této práce 

obsahuje případovou studii dosahování modelů excelence v prostředí strojírenské výrobní 

organizace.  



13 

 

I. Teoretická východiska excelence organizací 

1.1.  Pojem a principy excelence organizací 
 

Pojem excelence v sobě skrývá významy jako je vznešenost, výtečnost, nebo taky něco, 

co vykazuje vynikající vlastnosti.  Excelenci organizace je tedy moţno definovat jako způsob 

řízení organizace za účelem dosahování mimořádných výsledků společnosti ve všech jejich 

aspektech. Těchto mimořádných výsledků lze dosáhnout prostřednictvím vyuţívání znalostí 

a dovedností z praxe nejúspěšnějších a nejvýkonnějších organizací světa, tzv. best practice 

[1].  

Model excelence můţe být nástrojem nebo lépe řečeno průvodcem k dosaţení excelence 

organizace. Objektivním způsobem je zjišťována pozice organizace na škále excelentnosti 

za účelem odhalení silných a slabých míst, které představují hodnotný potenciál ke zlepšení. 

Pro kaţdou oblast organizace by se měly definovat realistické cíle k dosaţení poţadované 

úrovně vyzrálosti systému managementu. Po dosaţení cílové úrovně vyzrálosti systému 

managementu organizace je nutné účastníky odměnit za dosaţené výsledky [3]. 

Model excelence je daleko víc neţ jen zavedený systém managementu kvality. Jde 

o dosaţení excelence organizace ve všech směrech její činnosti (vedení, strategie, orientace 

na zákazníka, lidé, proces a výsledky organizace atd.). Excelence organizaci zajišťuje trvalý 

vynikající výkon, který naplňuje a pokud moţno překračuje očekávání zúčastněných stran [2]. 

Excelenci lze implementovat do všech procesů a činností bez ohledu na velikost 

a zaměření organizace.  Jedná se bezesporu o nejnáročnější přístup z hlediska jeho aplikace 

v systémech managementu. Také jde o velmi komplexní nástroj řízení všech typů organizací 

ve srovnání s normami ISO ř. 9000. Obsahuje ve svém portfoliu navíc např. měření hodnoty 

zákazníků, audit procesu, měření úrovně společenské odpovědnosti organizace atd. Prakticky 

je dnes model excelence v různých formách aplikován ve více neţ 30 000 organizacích 

po celém světě. Prozatím u nás zůstává daleko v pozadí a ve většině případů zcela 

bez povšimnutí [8]. 

 

K základním principům pokročilého managementu kvality patří [8]:  

1. Princip dodávání hodnoty pro zákazníky.  

2. Princip vůdcovství.  

3. Princip zapojení lidí.  

4. Princip agility.  

5. Princip procesního přístupu.  
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6. Princip prevence.  

7. Princip neustálého zlepšování a inovací.  

8. Princip rozhodování na základě faktů.  

9. Princip rozvoje partnerství.  

10. Princip odpovědnosti za udrţitelnou budoucnost.  

11. Princip učení se.  

 

Pokud bychom přijali myšlenku, ţe excelence organizací je vţdy spojena s jejich 

dlouhodobě výjimečnou výkonností, stane se tato myšlenka nepochybně pro mnoho manaţerů 

organizací velmi přitaţlivá. S největší pravděpodobností by si okamţitě poloţili otázku, 

odkud mají čerpat návod na to, jak této mimořádné výkonnosti dosáhnout. Normy v této 

oblasti totiţ neexistují. Jsou však k dispozici modely, které ale většinou pouze rámcově 

naznačují, co a jak by organizace v tomto směru měly realizovat. Těmto modelům se 

nejčastěji říká „modely excelence“ a je jim v odborné literatuře v posledních letech věnováno 

velmi mnoho prostoru. 

 

1.2. Total Quality Management (TQM)  

Kořeny koncepce TQM sahají aţ do počátku 20. let 20. století, kdy byly poprvé 

pouţity statistické metody pro kontrolu kvality produktu. Pojem Total Quality Management 

(TQM) se zpravidla nepřekládá. Jde o velmi komplexní koncepci, která je zaměřena na řízení 

kvality ve všech činnostech organizace. Překračuje tak běţně pouţívané standardy řízení 

kvality a stává se průvodcem během strategického řízení organizace [17]. 

ISO (International Organization for Standardization) definuje TQM takto [18]:  

‚‚TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný na kvalitu, založený 

na zapojení všech jejich členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím 

uspokojení zákazníka a prospěšnosti pro všechny členy organizace i pro společnost‘‘.  

 

Existují různé formy výkladů TQM, nicméně hlavní indicie lze vyčíst z jeho zkratky [18]: 

 Total – jde o kompletní zapojení všech pracovníků organizace.   

 Quality – jde o aplikaci principů kvality v organizaci. 

 Management – principy jsou zahrnuty ve všech řídících úrovních organizace. 
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Japonský přístup TQM pracuje se čtyřmi základními principy [18]:  

 Kaizen – je nezbytné kontinuálně zlepšovat procesy, vhodně je popsat, změřit 

a zajistit jejich opakovatelnost.  

 Atarimae Hinshitsu – produkty musí být funkční, podle očekávání zákazníků.  

 Kansei – veškeré informace od zákazníka vedou k neustálému zlepšování produktu. 

 Miryokuteki Hinshitsu – produkty mají estetickou kvalitu. 

 

Total Quality Management je daleko víc neţ jen posunutí zodpovědnosti z hlediska 

detekování problémů od zákazníka k výrobci. Dnešní obchodní prostředí klade vysoké nároky 

na manaţery, kteří musí plánovat strategicky a účelně pro udrţení svých pozic na trhu. 

Z letitých zkušeností je všeobecně známo, ţe zákazníci kladou větší důraz na kvalitu neţ na 

věrnost dodavatelů, také cena rozhodně není rozhodující faktor v zákaznické volbě. Konečná 

cena se jako hlavní indikátor při rozhodování zákazníků dnes nahrazuje výhradně prvotřídní 

kvalitou, a to se potvrzuje bez rozdílu napříč všemi odvětvími [17].  

Na první pohled se tak jeví, ţe TQM a excelence organizací by mohly být v podstatě 

o tom samém. Nicméně, v posledních letech je tzv. excelence organizací povaţována za další 

vývojový stupeň koncepce TQM. Jednoduše proto, ţe původní modely TQM se odborníkům 

nezdály být dostatečně „totální“. A tak je realitou, nikoliv však kampaní, ţe současný svět 

kvality směřuje k tzv. excelenci organizací. V této souvislosti se dokonce hovoří o změně 

paradigmatu managementu kvality. Buď jak buď, nelze tento trend ignorovat, pravdou ovšem 

je, ţe naprostá většina českých organizací si k excelenci nachází cestu jen velmi pozvolna. 

Pokud bychom poţádali manaţery českých organizací, aby pojem „excelence“ 

charakterizovali, kaţdý z nich by v tomto pojmu našel různý obsah a i vztah k němu by byl 

naprosto odlišný! 

 

1.3. Vliv implementace principů TQM na finanční výkonnost 

vítězů národní ceny kvality 

 1.3.1. Pochybnosti z hlediska přínosů implementace přístupu TQM  

K vyřešení otázek z hlediska přínosů TQM je potřeba začít tam, odkud tyto pochybnosti 

přicházejí. Některé z nich jsou uvedeny níţe [20]:  

 V průzkumu 500 organizací od Arthura D. Littla pouze 36% z nich věří, ţe TQM měl 

pozitivní vliv na jejich konkurenceschopnost.  
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 Průzkum u 100 britských organizací, provedený A. T. Kerneym, ukázal, ţe pouze 

20 % organizací věří, ţe jejich systém kvality můţe dosáhnout hmatatelných výsledků.  

 Studie systému managementu kvality ve 30 organizacích od McKinseyho dochází 

k závěru, ţe dvě ze tří organizací nedosahují očekávaných výnosů. 

 

Ačkoliv průzkumy hovoří v neprospěch TQM, jejich interpretace nejsou ničím víc neţ 

jen názory, očekávání a dojmy z hlediska hodnoty koncepce TQM. Tito kritici neposkytli 

objektivní data z hlediska finančních přínosů ve sledovaných organizacích. Přinesli pouze 

jejich subjektivní pocity o koncepci TQM. Navíc ve stejnou dobu, kdy byly tyto výsledky 

průzkumu zveřejněny, některé organizace začaly nacházet významné problémy během 

aplikace TQM. Jako příklad, mohou být uvedeny společnosti Florida Power and Light, vítěz 

Demingovy ceny, a Wallace Co, vítěz národní ceny Malcolma Baldrige. Tyto společnosti 

poskytly ještě více munice pro kritiky TQM, jelikoţ bez rozvahy pronesly kritické závěry 

o přínosech TQM. Na obranu TQM lze však říci, ţe kritické závěry pocházejí z praxe 

organizací, které v dosaţení excelence selhaly. Spousta organizací chápe TQM jako 

metodiku, která přinese odpovědi na všechny jejich problémy a vyřeší v krátkém časovém 

horizontu špatné hospodářské výsledky. Kdyţ TQM ihned nepřinese očekávané výsledky, je 

to automaticky bráno vrcholovým managementem jako selhání celé koncepce. Dalším 

problémem je neustálé přesvědčování TOP managementu v pokračování finančních investic 

do projektu TQM. Vedení organizací vţdy vyţaduje silné důkazy, téměř na týdenní bázi, zdali 

se finančně vyplatí rozvíjet systém managementu kvality. Z praxe úspěšných organizací, jako 

jsou Motorola, ABB, Xerox a spousta dalších, je jasné, ţe úspěšná implementace TQM 

vyţaduje zejména čas, investice, prostor a podporu vrcholového managementu [20].  

 

1.3.2. Studie ekonomických dopadů aplikace TQM 

Studii zhodnocení ekonomických dopadů aplikace TQM provedli Dr. Vinod Singhal 

z Georgia Institute of Technology a Dr. Kevin Hendricks z University of Western Ontario 

v USA v letech 1984 aţ 1994. Tato studie byla primárně zaměřená na velikost hodnoty akcií 

u organizací, které efektivně implementovaly TQM koncept. Studie sledovala během prvních 

5 let od vítězství v národní ceně nárůst ročního obratu, průměrného růstu trţeb, výnosy 

z prodeje, návratnost aktiv a návratnost čistého jmění. Analýza rovněţ obsahovala zhodnocení 

podílu cen akcií na zisku, poměr zisku na akcii a průměrný růst zisků z akcií za pět let [20].  
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Vhodně zvolená skupina organizací pro analýzu ekonomických dopadů aplikace TQM je 

klíčový parametr. Většina firem totiţ tvrdí, ţe implementovaly TQM, ale jen málo z nich 

to dělá efektivně. Efektivní implementace znamená, ţe klíčové principy TQM, jako zaměření 

na zákazníka, angaţovanost zaměstnanců a neustálé zlepšování, jsou plně akceptovány, 

zavedeny a praktikovány v organizaci [20].  

Kritickým faktorem v měření výkonnosti organizací je doba implementace TQM. 

Důleţitý je bod, od kdy se začala měřit výkonnost organizace. Ideálně by měla organizace 

měřit svou výkonnost ode dne, kdy poprvé začala s implementací TQM. Měření by mělo 

zahrnout také období, kdy organizace plně absorbovala a implementovala všechny principy 

TQM do svých kořenů. Často se tak stane aţ po několika letech od začátku implementace. 

V tomto případě, byly organizace sledovány z hlediska výkonnosti během prvních pěti let 

po získání národní ceny kvality [20].  

V této studii tvořilo referenční skupinu 600 vítězů národní ceny kvality a více neţ 

75 procent z nich pocházelo z výrobního sektoru. Srovnávací skupinu tvořily vybrané 

společnosti patřící do S&P 500 (S&P 500 je volný kapitálově váţený index cen akcií pěti set 

velkých společností ve Spojených státech). Se srovnávací skupinou měli vítězové ceny 

podobnou velikost organizace a zaměření. Obrázek číslo 1 srovnává nárůst hodnoty akcií 

u vítězů národní ceny kvality a organizací reprezentující S&P 500, a to během prvních 5 let 

od vítězství národní ceny kvality [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

   

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Srovnání nárůstu hodnot akcií vítězů národní ceny kvality a S&P 500. [20] 
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Vítězové národní ceny kvality porazili organizace patřící do skupiny S&P 500 čtyřikrát 

během 5 let od vítězství. Nejlepších výsledků začali dosahovat po třetím roce od vítězství 

v soutěţi kvality. Vítězové porazili S&P 500 ve třetím roce o 5 %, ve čtvrtém o 7 % a v pátém 

roce dokonce o 12 % z hlediska nárůstu hodnoty akcií. Z obrázku číslo 1 je patrné, ţe úspěšná 

implementace konceptu TQM můţe trvat několik let, neţ se začnou pozitivní výsledky 

projevovat. Organizace by měly brát TQM jako dlouhodobou investici a poskytnout dostatek 

času k finančnímu zhodnocení [20].  

Obrázek číslo 2 vyjadřuje výkonnost vítězů ceny kvality a S&P 500 na základě účetních 

ukazatelů. Rozdíly jsou doslova ohromující! Provozní zisk se vítězům cen během 5 let zvýšil 

o úctyhodných 91 %. Srovnávací skupině se podařilo zvýšit svůj provozní zisk jen o pouhých 

43 % ve stejném období.  Rozdíl výkonnosti o 48 % je statisticky a ekonomicky významný 

faktor z hlediska zlepšení organizace. Vítězové rovněţ zvýšili objem trţeb o 69 % (S&P 500 

zvýšili objem trţeb pouze o 32 %), aktiva se zvýšila o 79 % (nárůst u S&P 500 organizací byl 

jen 37 %) a navýšili celkový počet zaměstnanců o 23 % (srovnávací skupina dosáhla jen 7% 

nárůstu). Vítězové také ukázali vysokou efektivitu v rentabilitě trţeb, kde dosáhli 8% 

zlepšení, ve srovnání s nulovým zlepšením u srovnávací skupiny organizací a rentabilita aktiv 

se zlepšila o 9 % ve srovnání s pouhým 6% nárůstem u organizací patřících do skupiny S&P 

500 [20].    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

       

 

Obrázek 2: Srovnání nárůstu z hlediska základních ukazatelů výkonnosti. [20] 
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Tyto výsledky jasně dokazují, ţe koncept TQM zvyšuje ziskovost, vede k vyššímu růstu 

a zvyšuje efektivitu organizací. Zlepšení v ziskovosti je důvodem, proč se zvyšuje hodnota 

akcií vítězů národní ceny kvality, coţ je vyjádřeno graficky v obrázku číslo 1 [20].    

Zajímavé závěry přinesla studie při srovnání výkonnosti organizací, které získaly ocenění 

kvality od svých zákazníků a organizace oceněné nezávislou institucí, jako je např. národní 

cena kvality. Národní cena kvality má většinou mnohem přísnější hodnotící kritéria a pouţívá 

vícestupňový hodnotící proces provedený nezávislou třetí stranou. Vítězové národní ceny 

kvality tedy mohou mít mnohem vyzrálejší TQM koncept ve srovnání s organizacemi, které 

vyhrály „jen“ cenu kvality od svých zákazníků. Na obrázku číslo 3 lze vidět, jak vítězové 

národní ceny kvality výrazně překonávají ve výkonnosti organizace, které dosáhly 

zákaznického ocenění [20].   

Obrázek 3:  Srovnání nárůstu základních ukazatelů výkonnosti podle typu ocenění. [20] 

 

Vítězové národní ceny kvality dosáhli 73% nárůstu provozního zisku, zatímco 

zákazníkem oceněné organizace zvýšily provozní zisk jen o 33 %. Organizace oceněné 

nezávislou stranou dosáhly lepších výsledků rovněţ v trţbách (33% vs. 23% nárůst), 

rentabilitě trţeb (17% vs. 9% nárůst) a rentabilitě aktiv (10 % vs. 6 % nárůst) [20].  

Ačkoliv vítězové národní ceny kvality dosahovali lepších výsledků neţ zákazníkem 

oceněné organizace, je důleţité zdůraznit, ţe i jim ocenění přineslo určité ovoce ve srovnání 

s ostatními, kteří nedosáhli vůbec ţádného ocenění. Nicméně, organizace by měly svou 
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vyzrálost v dlouhodobém horizontu posuzovat podle kritérií nezávislých institucí, jako jsou 

např. EFQM nebo MBNQA kritéria [20]. 

Obrázek číslo 4 srovnává výkonnost menších a větších organizací, které uspěly v národní 

ceně kvality. Jako měřítko byla pouţita hodnota celkových aktiv, přičemţ mezní hodnota byla 

stanovena ve výši 600 milionů dolarů. Vítězové s celkovou hodnotou aktiv niţší neţ 600 

milionů dolarů byli povaţování za malé společnosti. Naopak vítězové s vyšší hodnotou aktiv 

byli povaţování za velké společnosti [20]. 

Obrázek 4: Srovnání nárůstu základních ukazatelů výkonnosti dle velikosti organizace. 

[20] 

Z obrázku číslo 4 lze vyčíst, ţe malé organizace generovaly mnohem lepší výsledky neţ 

velké organizace. Malé organizace dosáhly 63% zlepšení v provozním zisku (ve srovnání 

s 22% zlepšením u velkých firem) a 39% navýšení trţeb (ve srovnání s 20% navýšením 

u velkých firem) a 17% navýšení v rentabilitě trţeb (ve srovnání s 7% navýšením u velkých 

firem) [20].  

Fakt, ţe malé organizace dosáhly daleko lepších výsledků ve výkonnosti neţ větší 

organizace, není ţádným velkým překvapením. Klíčové elementy TQM koncepce, jako je 

týmová práce, angaţovanost pracovníků a neustálé zlepšování, adaptovala jiţ řada menších 

organizací. Navíc zavést potřebné změny z hlediska implementace TQM můţe být daleko 

obtíţnější u velkých organizací, které jsou většinou imunní vůči pokusům o jakoukoliv 



21 

 

změnu. Z výše uvedených dat je zřejmé, ţe dosaţené výsledky jsou v rozporu se všeobecným 

míněním, ţe koncepce TQM přináší pozitivní efekty pouze u velkých organizací [20].  

Analýza 600 vítězů národní ceny kvality je jasná a jednoduchá. Kdyţ je TQM 

implementováno efektivně, finanční výkonnost se zlepší dramaticky. Vyjádření některých 

kritiků, ţe TQM produkuje pouze matné ekonomické výsledky, je naprosto neoprávněné. 

Organizace, které chtějí implementovat TQM efektivně musí být v prvé řadě trpělivé. 

Je všeobecně známo, ţe TQM koncepce vyţaduje dostatečný časový prostor 

pro implementaci a vyţaduje některé radikální změny v organizaci a myšlení všech 

zaměstnanců. Očekávané finanční výsledky se většinou projeví aţ po několika letech 

od zavedení úspěšné implementace TQM. Hlavním problémem většiny organizací je, ţe chtějí 

pozitivní finanční výsledky ihned. Manaţeři často podporují koncept TQM ve vidině 

okamţitého zlepšení finanční výkonnosti organizace, proto jsou po krátké době velmi 

zklamáni. Pokud chtějí získat touţebnou výkonnost pouţitím koncepce TQM, musí být 

především trpěliví. Organizace by měly být realistické z hlediska očekávaných přínosů TQM. 

Management systém na základě TQM můţe přinést zlepšení v procesu správného 

rozhodování. V ţádném případě však nemůţe garantovat, ţe všechna rozhodnutí budou 

správná. Například i nejlepší vítězové národní ceny kvality Malcolma Baldrige měli období 

nepříznivých finančních výsledků. Navíc, jak jiţ bylo uvedeno výše, rovněţ záleţí 

na charakteristice jednotlivých organizací, např. velikosti, vyzrálosti systému, rozmanitosti 

ve výrobkovém portfoliu, vztahu konkurentů k metodice TQM apod. Všechny tyto aspekty 

mají přímý vliv, jak velkého zlepšení ve výkonnosti organizace bude nakonec dosaţeno [20].  
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II. Charakteristika vybraných modelů excelence 

Existuje několik rozdílných pohledů na to, jak by měla organizace měřit svou výkonnost. 

Některé z přístupů jsou uvedeny níţe:  

 EFQM Model Excelence,  

 Kanji‟s Business Excellence Model (KBEM),  

 MBNQA, 

 Deming Prize,  

 ISO 9004, 

 Model zralosti CMM (Capability Maturity Model). 

 

Tyto modely poskytují nástroje pro měření a vyhodnocování výkonnosti organizace. 

Do značné míry jsou tyto modely postaveny na základě principu TQM, ale existují mezi nimi 

rozdíly v rozsahu aplikace a jejich přístupu. Některé modely jsou více orientované 

na výsledky, jiné kladou důraz zejména na vlastní proces. Pro tři z těchto modelů je rovněţ 

udělována národní cena za jakost. Jedná se o modely Deming prize, MBNQA a EFQM Model 

Excelence. Principy jednotlivých modelů excelence budou popsány následovně [21].  

 

 2.1. Model Evropské nadace pro management kvality (EFQM)  

Tento model byl vyvinut Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) vycházející 

z filozofie TQM, kterou zaloţila skupina vrcholových manaţerů předních evropských firem 

v roce 1989, s cílem zachovat konkurenční schopnost evropských organizací. V současnosti je 

EFQM Model Excelence povaţován za nejkomplexnější nástroj řízení organizací. 

Jde o přístup managementu, který vychází z jednoduché úvahy, ţe vynikajících výsledků 

můţe organizace dosáhnout, pokud dosáhne maximální spokojenosti svých zákazníků, 

pracovníků a je respektována okolím [8].  

Model zahrnuje devět základních oblastí řízení organizací. Prvních pět kategorií 

„Nástroje a prostředky“ doporučují, jak by organizace měla postupovat k dosaţení svých cílů. 

Zbylé 4 kategorie „Výsledky“ vyjadřují, čeho bylo dosaţeno. Mezi tato kritéria patří: vedení 

(100), lidé (100), strategie (100), partnerství a zdroje (100), procesy, výrobky a sluţby (100), 

výsledky – lidé (100), výsledky – zákazníci (150), výsledky – společnost (100), celkové 

ekonomické výsledky (150). Je potřeba ještě zmínit, ţe devět hlavních kritérií EFQM Modelu 

Excelence je rozpracováno do souboru 32 dílčích kritérií, jeţ se věnují určitým oblastem 

systémů managementu.  Maximální počet dosaţitelných bodů je 1000 [8]. Schéma modelu 



23 

 

EFQM je na obrázku číslo 5. Nedostatky tohoto modelu lze nalézt zejména v oblasti týmové 

práce a samotné prevence [8, 21] 

Obrázek 5: Základní rámec EFQM Modelu Excelence, verze z roku 2013. [8]

Podrobnější popis jednotlivých kritérií je uveden níţe:  

 

1. Kritérium – vedení  

Účelem je, ţe řídící pracovníci inspirují a řídí organizaci ve vztahu k naplňování vizí, 

poslání a rozvíjejí hodnoty nutné pro dlouhodobou a stabilní úspěšnost. Hlavním záměrem je 

tedy naplňování principu vůdcovství. Vedoucí pracovníci by měli být svým jednáním 

a postojem vzorem pro všechny zainteresované strany, jeţ inspirují k dosaţení excelence 

organizace.  

Vedení organizace musí vhodnými způsoby a objektivně zhodnotit dosaţené výsledky. 

Manaţeři organizace se musí rozhodovat včas a přesně na základě ověřených faktů 

a naměřených údajů [5,8]. 

 

2. Kritérium – strategie  

Zde se posuzuje, jakým způsobem a jak úspěšně organizace naplňuje politiku kvality, 

poslání a vize prostřednictvím jasně formulované strategie. Tato strategie je orientovaná 

na poţadavky a zájmy všech zainteresovaných stran. Jednotlivé poţadavky jsou rozpracovány 

do politiky, plánů, cílů a procesů. Vstupy pro vypracování těchto strategických dokumentů 

jsou poţadavky zákazníků, výsledky sebehodnocení, benchmarkingové studie apod. Politika 

a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány [5].  
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3. Kritérium – lidé  

Cílem je rozvíjet maximální potenciál zaměstnanců za účelem dosaţení neustálého 

zlepšování organizace. Jde zejména o tyto činnosti: řízení a rozvoj tvořivého potenciálu 

zaměstnanců, zodpovědnost, odměňování, motivace k týmové spolupráci, vzájemný respekt 

a sounáleţitost s organizací [5].  

 

4. Kritérium - partnerství a zdroje  

Posláním je účelně řídit finanční, hmotné, informační a materiálové zdroje. Udrţovat 

vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy ku prospěchu obou zúčastněných 

stran. Rozvíjení pozitivních vztahů s dodavateli je jednou ze základních podmínek úspěšné 

organizace [5].  

 

5. Kritérium – procesy, výrobky a služby  

Principem je udrţet procesy, výrobky a sluţby v neustálé shodě s poţadavky zákazníků. 

Procesy by měly být systematicky navrhovány a řízeny. Procesy, výrobky a sluţby jsou 

neustále zlepšovány a podle potřeb rovněţ inovovány. Všechna přání a poţadavky zákazníků 

se promítají do sluţeb, výrobků a procesů.  Organizace pro inspiraci a učení pouţívá 

benchmarky, tímto se porovnává s nejlepšími hráči na trhu [5].  

 

6. Kritérium – výsledky vzhledem k zákazníkům  

Toto kritérium se zaměřuje na to, jakých výsledků bylo dosaţeno ve vztahu k naplnění 

očekávání zákazníků. Spokojenost a loajalita zákazníků je vhodným způsobem měřena 

a vyhodnocována. Je zde posuzována celková image organizace, jakým způsobem zákazníci 

vnímají produkty, sluţby a procesy organizace [5].  

 

7. Kritérium – výsledky vzhledem k zaměstnancům 

Funguje na obdobném principu jako v předešlém bodě. Především jde o měření 

a vyhodnocování spokojenosti vlastních zaměstnanců. Měření úspěchů pracovníků v oblasti 

znalostí, dovednosti a jejich pracovních výsledků. Důleţitým aspektem je monitorování 

celkové motivace zaměstnanců k dosaţení cílů vlastní organizace [5].  
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8. Kritérium – výsledky vzhledem ke společnosti  

Toto kritérium bere v úvahu společenskou, environmentální a ekonomickou 

zodpovědnost organizace ve vztahu k okolí. Jde zejména o odpovědné vyuţívání přírodních, 

lidských a dalších zdrojů s ohledem na šetrnost k okolnímu prostředí. Účelem je 

minimalizovat veškeré negativní dopady působení organizace [5].   

 

9. Kritérium – klíčové výsledky organizace  

Excelentní organizace věnují pozornost měření klíčových prvků své politiky a strategie. 

Měření můţe zahrnovat finanční ukazatele, celkové náklady na projekty, ukazatele 

výkonnosti partnerů a dodavatelů, ale i další efekty, např. v oblasti znalostního kapitálu 

organizace, dodrţování právních předpisů, klíčové ukazatele výrobní technologie a procesů 

[5]. Tento model je rovněţ vyuţíván jako hodnotící nástroj v Národních cenách kvality. 

Prestiţní ocenění kvality jsou udělována ve více neţ 85 zemích světa. Předávání Národních 

cen je většinou podporováno osobní účastí nejvyšších státních představitelů. Například, 

ve Velké Británii a ve Španělsku je cena pořádána pod záštitou samotné královské rodiny. 

Organizace, které se chtějí přihlásit do soutěţe o Cenu za Excelenci EFQM, musí při 

sebehodnocení získat minimálně 500 bodů.  Vítězové této ceny průměrně dosahují 700 aţ 800 

bodů stanovených dle hodnotících kritérií popsaných výše. Zatím se podařilo pouze jedné 

organizaci působící v České republice dostat do finále soutěţe o Cenu za Excelenci EFQM, 

v roce 2016. Tento smutný fakt je odrazem úrovně systému managementu kvality na českém 

trhu. [4],[8],[9].  

 

2.2. Kanji’s Business Excellence Model 

KBEM je koncept zaloţený na modelu pyramidy, kde princip vedení tvoří její základ. 

Další principy jsou postaveny na základě vedení a vrchol této pyramidy zobrazuje business 

excelenci. Model obsahuje 4 základní principy, které jsou vzájemně provázené, a to je 

zaměření se na (potěšení) zákazníka, řízení na základě faktů, řízení lidských zdrojů a neustálé 

zlepšování se. Rovněţ zahrnuje 8 klíčových dílčích konceptů k dosaţení excelence 

v organizaci. Mezi ně patří: interní zákaznická spokojenost, externí zákaznická spokojenost, 

všechny činnosti organizace jsou součástí procesu, měření, týmová spolupráce, lidé 

vytvářející kvalitu, cyklus neustálého zlepšování se a prevence. Kanji‟s Business Excellence 

Model popisuje činnosti, kde jsou vztahy mezi vedením organizace, spokojeností zákazníků 

a zaměstnanců ve vzájemné interakci. Principem KBEM je vyuţití statistických metod 
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pro měření excelence organizace. Kanji‟s business excellence index (BEI) měří spokojenost 

zákazníků, zaměstnanců a všech zainteresovaných stran. Ve srovnání s modelem EFQM je 

navíc také zaměřen na interní zákazníky. Naproti tomu u modelu KBEM chybí princip 

společenské odpovědnosti [21].  

Níţe jsou uvedeny základní výhody tohoto modelu excelence [21]:  

 Pokrývá všechny TQM faktory, které mají vliv na business excelenci.  

 Statisticky interpretuje vztahy vycházející z TQM principů.  

 Model poskytuje robustní odhad parametrů a dobré výsledky z hlediska měření 

výkonnosti organizace.   

 Výsledky jsou jednoduše interpretovatelné.   

 

2.3. Model národní ceny kvality Malcolma Baldrige 

Na počest tragicky zesnulého amerického ministra obchodu, Malcolma Baldrige, se 

v U. S. začala udělovat národní cena za kvalitu. Vše začalo pod záštitou amerického 

prezidenta Ronalda Reagana v roce 1987. Účelem ceny bylo povznést povědomí o excelenci 

v amerických organizacích a propagovat úspěšné strategie k docílení mimořádných výsledků 

v oblasti kvality [7].  

Národní cena Malcolma Baldrige je udělována kaţdoročně organizacím, které jsou 

schopny dosahovat dlouhodobé vynikající výkonnosti. Tři ceny jsou udělovány v kaţdé 

z těchto šesti kategorií [10]:  

 výrobní organizace,  

 servisní organizace,  

 malé organizace,  

 vzdělávání,  

 zdravotní péče,  

 neziskové organizace.  

 

Tento model je zaloţen na 7 kritériích, které jsou uvedeny v tabulce číslo 1. Kaţdé 

kritérium má bodově definovanou významnost. Ţadatelé o národní cenu Malcolma Baldrige 

musí provést sebehodnocení vlastní organizace na základě těchto 7 kritérií. Kaţdou 

vypracovanou sebehodnotící zprávu vyhodnocují členové zkušební komise. Ţadatelé, kteří 

dosáhli vysokého skóre, jsou vybráni jako kandidáti pro návštěvu zkušební komise. Členy této 
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tzv. zkušební komise jsou experti v oblasti kvality a jsou vybírání z různých odvětví, např. 

průmyslu, obchodu, zdravotnictví, mohou to být také zástupci akademické půdy nebo vlády. 

Smyslem národní ceny Malcolma Baldrige je posílit konkurenceschopnost organizací. 

Hodnotící kritéria reflektují dva klíčové aspekty konkurenceschopnosti: Dodávání neustále 

zvyšující se hodnoty pro zákazníka a zlepšení celkové výkonnosti organizace [7].  

 

Tabulka 1: Bodové hodnocení podle Modelu Malcolma Baldrige. [7] 

Vedení  120 

Vrcholové vedení  70 

Řízení a společenská odpovědnost  50 

Strategické plánování  85 

Rozvoj strategie  40 

Implementace strategie  45 

Zaměření se na zákazníka  85 

Hlas zákazníka  45 

Vztah se zákazníky  40 

Měření, analýza a řízení znalostí  90 

Měření, analýza a zlepšování výkonnosti organizace  45 

Řízení informací, znalostí a informační technologie  45 

Lidské zdroje  85 

Pracovní prostředí  40 

Angaţovanost zaměstnanců  45 

Řízení procesů  85 

Funkčnost systému  45 

Funkčnost procesu  40 

Výsledky  450 

Výsledky produktu a procesu  120 

Výsledky ve vztahu k zákazníkům   90 

Výsledky ve vztahu k zaměstnancům  80 

Výsledky vedení a řízení  80 

Finanční a trţní výsledky  80 

Celkem bodů  1000 

Je důleţité zmínit, ţe neustálé zlepšování, inovace a kreativita, jakoţto kritéria modelu 

Malcolma Baldrige, musí být poţadována ve všech oblastech působení organizace. Zejména 

kritéria poţadující po vedení zlepšení vlastní efektivity a také kritéria pro podporu inovačního 

procesu napříč celou organizací. Nejlepší lídři pouţívají Baldrige kritéria jako fundamentální 

způsob řízení organizace, pomocí kterých nacházejí metody, jak zlepšit jejich pracovní systém 

a dosahovat tím větší konkurenční výhody na trhu. Mnozí  top manaţeři vyuţívají Baldrige 

principy a management systém k dosaţení vysoké výkonnosti organizace bez jakéhokoliv 

veřejného hlásání nebo chlubení. Dokonce se ani nepřihlásili do národní ceny kvality a nemají 
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to ani v plánu.  Jejich cílem je dosáhnout excelence a vynikat ve světě obchodu mnohem více 

neţ soutěţit o národní cenu kvality [11].  

Systém, který efektivně vede k top výkonnosti v organizaci je sloţitý. Koneckonců, 

pokud by bylo jednoduché dosáhnout excelence, kaţdý by to bez váhání udělal. Organizace, 

které očekávají okamţitý efekt z vyuţití Baldrige modelu, budou nutně zklamáni. Vytvořit 

excelentní organizaci trvá totiţ mnoho let a stojí značné úsilí. Aplikace Baldrige modelu je 

investicí do budoucnosti, kde úspěšnost této metodiky lze hodnotit aţ s odstupem času. 

Převáţná většina (67 % aţ 79 %) generálních ředitelů věří, ţe Baldrige kritéria a národní cena 

kvality jsou velmi nebo extrémně hodnotné ke stimulaci zlepšovacího procesu v kvalitě 

a konkurenceschopnosti na U. S. trhu. Více neţ 51 % generálních ředitelů uvedlo, ţe tento 

trend bude ovlivňovat výrazně jejich organizace v příštích letech. Zejména v těchto oblastech: 

vývoj nového pracovního prostředí ve vztahu k výkonnosti, zlepšení práce s lidskými zdroji, 

vývoj lepších strategických plánů, měření a analýza procesu organizace, vývoj globální 

firemní kultury a tvorba neustále se učící organizace [11].  

Existuje mnoho konkrétních příkladů, kde došlo prostřednictvím pouţití Modelu 

Malcolma Baldrige ke zvýšení celkové výkonnosti organizace. Jako příklad lze uvést vítěze 

národní ceny Malcolma Baldrige společnost MESA Products v roce 2006. Jedná se o malou 

americkou firmu zabývající se technologiemi z hlediska ochrany kovových povrchů proti 

korozi. 

Jejich velikost trţeb nepřetrţitě stoupala od roku 1985, z méně neţ $6 milionů na více 

neţ $25 milionů v roce 2006. Od roku 2002 do roku 2005, se jejich celková zákaznická 

spokojenost zvýšila z 80 % na 88 %. Díky aplikaci štíhlé výroby se podařilo společnosti 

výrazně zlepšit takt výroby a produktivitu práce. Včasné dodávky zboţí a sluţeb se 

pohybovaly okolo 97 %. Přehled zaměstnanecké spokojenosti ukázal, ţe společnost měla 

o 20 % více spokojenější zaměstnance, neţ měla konkurenční organizace. Rovněţ se této 

organizaci podařilo od roku 2002 výrazně zlepšit kvalitu dodávaných produktů a sluţeb 

k maximální spokojenosti zákazníků [11].  

Jako následek pouţívání Baldrige principů se podařilo U. S. organizacím výrazně zlepšit 

výkonnost organizací ve vztahu ke konkurenci. To vedlo k tomu, ţe i další země začaly 

vytvářet různé deriváty národní ceny za kvalitu na základě těchto Baldrige kritérií. Podle 

ministerstva obchodu U. S., více neţ 60 zemí po celém světě adaptovala kritéria jako základ 

pro jejich vlastní cenu kvality za účelem zlepšit konkurenceschopnost v jejich mateřské zemi 

[11]. 
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2.4. Model Demingovy aplikační ceny 

Na počest Dr. W. E. Deminga, který přispěl k rozvoji systému řízení kvality v Japonsku, 

se začala udělovat od roku 1951 tzv. Demingova cena. Tato cena je nejuznávanější cenou 

kvality na světě.  Dr. W. E Deming se největší měrou zaslouţil k rozmachu statistických 

metod na podporu systému řízení kvality.  Jeho učení pomohlo v Japonsku vybudovat vysoký 

standard produktové kvality, čímţ docílil nejvyššího uznání po celém světě [13].   

Podstatou tohoto přístupu jsou principy zakotvené ve 14 jednoduchých bodech. Podle 

Deminga má těchto 14 bodů jediný cíl, a to, aby lidé mohli pracovat s radostí. Popis 

jednotlivých bodů je uveden níţe [7]: 

1. Vytvořit stálost účelu pro zlepšování produktu a servisu, s cílem stát se 

konkurenceschopným, zůstat v podnikání a poskytovat práci. 

2. Přijmout novou filozofii spolupráce (win-win), ve které jsou všechny zúčastněné strany 

vítězi. Tyto zásady uplatňovat ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. 

3. Přestat se spoléhat na rozsáhlou inspekci produktů jako nástroj k vytřídění kvality. 

V první řadě vybudovat robustní kvalitu produktů a zlepšit procesy. 

4. Nestavět podnikání pouze na výsledných trţbách z předraţených produktů a sluţeb. 

Místo toho sniţovat náklady v dlouhodobém horizontu. Zájmem organizace musí být 

sníţení portfolia nespolehlivých dodavatelů a také vybudovat dobré vztahy s úzkým 

okruhem kvalitních a spolehlivých dodavatelů. 

5. Neustále zlepšovat systém výroby, sluţeb, plánování a dalších aktivit. Důsledkem bude 

lepší kvalita a produktivita, docílí se tím sníţení nákladů. 

6. Vytvořit výcvikové středisko pro vzdělávání zaměstnanců. 

7. Řídit lidský kapitál za účelem správné identifikace celkových schopností, talentů, 

znalostí zaměstnanců a jejich potenciálu ke zlepšení. Cílem je pomoci pracovníkům 

dosahovat lepších pracovních výsledků. Netýká se to pouze lidských zdrojů, ale 

rovněţ také i technického vybavení, kde lze hledat mezery při dosahování vyšší 

kvality a efektivity. 

8. Odbourat strach a vybudovat důvěru napříč odděleními tak, aby kaţdý mohl pracovat 

efektivně. 

9. Rozbít bariéry mezi odděleními. Eliminovat neproduktivní soutěţivost a vybudovat 

systém win-win, který vede k lepší spolupráci. Pracovníci napříč celou organizací 

musí pracovat jako tým a předvídat potencionální problémy. 
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10. Vymýtit kvalitářské slogany a nárazové kampaně nulové chyby ve výrobě. Tyto 

podněty pouze vytvářejí nepřátelské vztahy, které vedou k nízké kvalitě a produktivitě 

celkového systému. 

11. Minimalizovat numerické cíle, kvóty a odbourat řízení organizace pouze podle 

definovaných cílů. 

12. Odstranit překáţky, které pracovníkům brání vykonávat spokojeně jejich práci. 

Vyvarovat se ročnímu hodnocení zaměstnanců, které je škatulkuje do skupin podle 

dosaţených bodů. Stupňuje to soutěţivost a konfliktní atmosféru mezi pracovníky. 

13. Intenzivní činorodé vzdělávání a sebezlepšování. 

14. Začlenit všechny pracovníky do neustálé proměny a vývoje organizace. Proměna 

a vývoj organizace je neustálá práce všech zaměstnanců organizace. 

 

Mezi výhody této metodiky patří: výborné dlouhodobé zkušenosti organizací s tímto 

modelem, zaměření se na statistické a kvantitativní metody, silné zaměření se na vedení 

a motivaci. Jedná se o procesně orientovaný přístup. Mezi nevýhody patří fakt, ţe Demingova 

cena není moc známá v Evropě a USA ve srovnání s EFQM a MBNQA. Je zapotřebí 

vysokých nákladů na zavedení a rovněţ se nevyuţívá nástroj pro sebehodnocení organizace. 

Nebylo také prokázáno, ţe vysoké hodnocení vede k dobrým ekonomickým výsledkům 

organizace [21].  

 

2.5. Norma ISO 9004 a kvalita organizace  

Norma ISO 9004 patří uţ od prvního vydání v r. 1987 do souboru základních norem ISO 

ř. 9000. Norma ISO/DIS 9004:2017 není v Česku tak známá jako kriteriální norma ISO 9001. 

Je to způsobeno zejména tím, ţe podle této normy se ţádné systémy managementu kvality 

necertifikují, tudíţ neobsahují ţádné poţadavky, ale jen pouhá doporučení [8]. Smutným 

faktem je, ţe o této normě nemají ponětí ani interní auditoři organizací, kteří by v praxi měli 

odhalovat příleţitosti ke zlepšování a rozvoji systému managementu kvality. Jedním 

z hlavních důvodů ignorování normy ISO 9004 českými organizacemi je fakt, ţe pokud se 

něco striktně nevyţaduje, nemá to smysl dělat. Jde o jakousi typickou vlastnost českých 

manaţerů, nedělat nic navíc, pokud to není vysloveně vyţadováno [23].   

Nová verze normy ISO/DIS 9004:2017 s pojmem excelence organizací přímo nepracuje, 

nicméně poprvé v historii norem orientovaných na systémy managementu kvality zavádí 

svým způsobem přelomový ‚‚pojem kvalita organizací„„. Ta je zde povaţována za ‚‚soubor 
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inherentních charakteristik organizace, zvyšující její schopnost dosahovat trvalých 

úspěchů‘‘ [22]. Jestliţe porovnáme dříve uvedené definice excelence organizací s definicí 

kvality organizací, pak je zjevné, ţe excelence je tou nejvyšší mírou kvality organizací. 

Hlavním nástrojem této normy je model systému managementu pro udrţitelný úspěch 

organizace, schematicky znázorněn na obr. 6. 

 

Obrázek 6: Model systému managementu pro udržitelný úspěch organizace. [24] 

Norma ISO 9004 uvádí konkrétní doporučení, která by měla organizacím zaručovat 

nejenom naplňování v podstatě všech principů moderního managementu kvality, ale i trvalé 

úspěšné působení organizací na trzích [23]. Stěţejní kapitoly této normy budou stručně 

popsány níţe:  

Kapitola 5 pod názvem Kontext organizace – doporučuje, aby byl brán ohled na rizika 

a příleţitosti při snaze dosahovat dlouhodobých úspěchů. Při určování interních a externích 
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aspektů by se měla posuzovat a ošetřovat všechna rizika vyplývající z činnosti organizace 

[23].   

Kapitola 6 pod názvem Identita organizace – v podstatě jde o soubor charakteristických 

rysů, vymezující smysl a směřování organizace. Organizace by měla definovat své poslání, 

vizi v dlouhodobém časovém horizontu a kodex svého chování vůči všem zainteresovaným 

stranám [23].  

Kapitola 7 pod názvem Vedení (Leadership) – jde o to, aby vrcholové vedení organizace 

neustále prokazovalo angaţovanost k dosahování trvalého úspěchu organizace. Vrcholové 

vedení by mělo podporovat rozvoj vzájemné důvěry, integrity a týmové práce. Zohledňovat 

ve svých rozhodnutích stálost účelu a vytvářet celkový profil organizace. V neposlední řadě 

by mělo vedení ctít etická pravidla chování [23].  

Kapitola 8 pod názvem Management procesů – je souborem doporučení, jak v praxi 

aplikovat princip procesního přístupu. Nově je v normě ISO 9004 uvedeno doporučení 

k neustálému zlepšování výkonnosti procesů. Naplňování cílů zlepšování procesů a jejich 

vzájemných vazeb má být předmětem pravidelného přezkoumání [23].  

Kapitola 9 pod názvem Management zdrojů – chápe znalosti jako intelektuální kapitál 

organizace a doporučuje různé formy získávání, udrţování a šíření znalostí. Klade důraz 

na učení se z vlastních chyb, shromaţďování znalostí od zainteresovaných stran s vyuţitím 

také benchmarkingu a zachycováním nedokumentovaných znalostí [23].  

Kapitola 10 pod názvem Analýza a hodnocení výkonnosti organizace – je věnována 

doporučením směrem k ukazatelům výkonnosti. Volba vhodných ukazatelů výkonnosti 

a metodiky jejich sledování je zcela klíčová pro dosahování dlouhodobého úspěchu 

a zvyšování kvality organizace. Analýza by měla vést k odhalování slabých míst v řídících 

činnostech organizace. Lze zde nalézt doporučení vztahující se k benchmarkingu. Důraz je 

kladen na nutnost provádět hodnocení výkonnosti vůči vhodně zvoleným benchmárkům [23].  

Kapitola 11 pod názvem Zlepšování, učení se a inovace – jedná se o tři klíčové 

a vzájemně úzce související aspekty dosahování dlouhodobého úspěchu organizací. Zde lze 

nalézt souvislost s posuzováním rizik, jelikoţ se doporučuje, aby organizace posuzovala rizika 

vztahující se k plánovaným inovačním aktivitám, včetně dopadu změn na organizaci.   

Revize normy ISO 9004 přináší nový pojem ‚‚kvalita organizace„„ i s návodem na to, jak 

ji neustále zvyšovat. Přesun od kvality produktů přes kvalitu procesů a systému managementu 

aţ ke kvalitě celých organizací představuje bezesporu důleţitý milník! Tato nová revize 

normy ISO 9004 je jednoznačně vydařená, komplexní a s modely excelence slouţí jako návod 

na to, jak organizace vytáhnout z šedi průměrnosti [23].    
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2.6. Model zralosti CMM (Capability Maturity Model) 

Model zralosti CMM byl vyvinut jako nástroj pro posouzení schopnosti dodavatelů 

americké armády, zdali jsou schopni dokončit softwarový projekt ve stanoveném termínu. 

Na základě inspirace z knihy Kvalita je zdarma (1979) od Phila Crosbyho, vyvinul Watts 

Humphrey model zralosti CMM v roce 1989. Selhávaní softwarových projektů v této době 

bylo velmi běţné, nejen proto, ţe počítačová věda byla teprve v počátcích, ale rovněţ kvůli 

tomu, ţe projekty se stávaly ambicióznější ve svém rozsahu a sloţitosti. Tento model pomáhá 

vedoucím pracovníkům definovat a porozumět procesům v organizaci. Model zralosti CMM 

není vhodný jen pro softwarové projekty, ale můţe být rovněţ cenným pomocníkem 

k pochopení zralosti procesů i v jiných oblastech, jako je např. risk management, informační 

technologie, projektový management atd. Model zralosti CMM můţe být vyuţit 

pro Benchmark k posouzení výkonnosti rozdílných organizací, čímţ lze dosáhnout 

ekvivalentního srovnání [19].   

Tento model identifikuje 5 úrovní vyzrálosti procesů v organizaci [19]:  

 Počáteční – proces na této úrovni není dokumentován a jeho řízení je zcela 

chaotické a bez jakékoliv kontroly.  

 Opakující se – dodrţuje se základní disciplína nezbytná pro provádění základních 

opakovaných procesů.   

 Definován – procesy organizace jsou dokumentovány.  

 Řízen – procesy jsou řízeny a provádí se měření jejich výkonnosti.  

 Optimalizován – procesy jsou neustále zlepšovány a existuje inovační cyklus 

pro procesy a řízení.   

 

Úrovně zralostí poskytují nezbytné kroky k udrţení disciplíny, tolik potřebné 

k neustálému zlepšování procesu. Model zralosti CMM je rovněţ průvodcem, jak se dostat 

z niţší úrovně na vyšší. Hlavním motivem organizací během aplikace CMM je posoudit jejich 

současnou úroveň zralosti a pak vytvořit konkrétní plán, jak dosáhnout vyšší úrovně. 

Nedoporučuje se přeskakovat jednotlivé úrovně během implementace. Model zralosti CMM 

poskytuje dobrý rámec pro zlepšování organizace. Dovoluje nastavit si priority během 

procesu zlepšování.  

Ačkoliv tento model byl brán v mnoha organizacích jako uţitečný, existují rovněţ kritici 

konceptu CMM. Kritici často uvádějí vysokou nákladovost z hlediska školení, hodnocení 

a zlepšování. Model CMM je vhodný zejména pro byrokratické organizace, jako jsou např. 
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vládní instituce a obrovské korporace. Pokud je organizace dostatečně velká, můţe si dovolit 

najmout CMM auditorský tým, který je schopen samostatně reportovat výsledky přímo 

vrcholovému vedení. Velkou nevýhodou modelu je, ţe ţádná externí organizace v současnosti 

neprovádí posuzování softwarových organizací z hlediska plnění a dosahování vyzrálosti 

modelu CMM. Model zralosti CMM nepopisuje, jak vytvořit efektivně se rozvíjející 

organizaci. CMM model pouze upozorňuje na chování a nejlepší praktiky, které byly pouţity 

v nejúspěšnějších projektech. Implementace modelu vyzrálosti CMM nemůţe však garantovat 

v ţádném případě úspěšnost projektu, můţe však zvýšit jeho šance stát se úspěšným [19].     
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III. Vybrané metody a nástroje prosazování modelů 

excelence  

3.1. Balanced Scorecard  

V minulosti byly organizace zaměřené zejména na finanční ukazatele, coţ byl hlavní 

indikátor úspěšnosti podnikání. Ovšem v moderním manaţerském pojetí a dlouhodobém 

měřítku pouze samotné finanční měření není dostatečné. Proto pánové Kaplan a Norton 

navrhli metodiku Balanced Scorard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku), který 

převádí vizi a strategii podniku do uceleného a srozumitelného souboru měřítek finanční 

a nefinanční výkonnosti, jež poskytují rámec pro posuzování jeho strategie a systému řízení 

[12].  

Tato metodika vyuţívá k měření výkonnosti čtyř vyváţených perspektiv – finanční, 

zákaznické, interní procesy a učení se a růstu, které jsou znázorněny na obrázku 7. 

Jednoduchou filozofií, která byla potvrzena mnoha autory, je: pokud procesy nejsou měřeny, 

nelze je rovněţ efektivně řídit. Pokud jde o finanční ukazatele, tak ty nejsou vypovídající, 

co se týče budoucího postavení organizace na trhu. Jde pouze o jakousi retrospektivní analýzu 

organizace. Aţ zavedením dalších ukazatelů, jako je např. perspektiva učení se, zlepšování se 

a růst, lze úspěšně řídit úspěšnost organizace v dlouhodobém časovém horizontu. Problémem 

mnoha českých organizací je přílišné zaměření se na krátkodobé finanční výnosy. Organizace 

většinou neberou v úvahu dlouhodobé, často velmi těţko finančně uchopitelné aspekty, jako 

je např. vzdělávání a motivace zaměstnanců jakoţto hybná síla generující budoucí zisk [12].                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Obrázek 7: Základní princip Balanced Scorecard. [8] 
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 Finanční perspektiva  

Metoda Balanced Scorecard neopomíjí finanční perspektivu, jelikoţ finanční měřítka jsou 

důleţitá při hodnocení jiţ realizovaných úkonů. Jednoduše řečeno, peněţní vyjádření ukazuje, 

kdy zavádění a následná realizace strategie organizace vede k zásadnímu zlepšení. Finanční 

ukazatelé se většinou týkají ziskovosti nebo v poslední době taky ekonomické přidané 

hodnoty (EVA). Balanced Scorecard by měl být o strategii, která začíná dlouhodobými 

finančními cíli, které postupně navazují na interní procesy, péči o zákazníky a rozvoj 

zaměstnanců. Je důleţité uvést do souladu všechny čtyři perspektivy. Finanční cíle definují 

finanční výkonnost očekávanou od strategie a zároveň slouţí k vyhodnocení cílů ostatních 

perspektiv v balanced scorecard [12].  

 Zákaznická perspektiva  

Zaměřuje se zejména na spokojenost a loajalitu zákazníků, základní podmínky pro 

udrţení zákazníků, získávání nových trţních segmentů a ziskovost. Jde o analýzu potřeb 

zákazníků a uspokojení, které má být větší neţ by tomu bylo u konkurence. Organizace si 

musí identifikovat trţní segmenty, ve kterých chce působit. Následně musí stanovit 

tzv. hodnotové výhody, které bude svým cílovým zákazníkům dodávat navíc ve srovnání 

s konkurencí. Tyto činnosti jsou základem zákaznické perspektivy [12].  

 Perspektiva interních procesů  

Poté, co jsou stanoveny cíle a měřítka zákaznické a finanční perspektivy, je obvykle 

v organizacích stanovena perspektiva interních procesů. V této perspektivě jsou definovány 

kritické interní procesy, ve kterých by měla organizace dosahovat vynikajících výsledků. Jde 

zejména o hodnotové výhody, které pomáhají udrţet si zákazníky a naplňovat finanční 

očekávání vlastníků. Hlavním cílem je zabývat se postupy, které mají největší vliv 

na spokojenost zákazníků a dosaţení finančních cílů. Tradiční přístup z hlediska sledování 

interních procesů byl zaměřen pouze na existující procesy. Moderní přístup si však ţádá vzít 

do úvahy rovněţ budoucí, dosud ještě neexistující procesy, které můţou organizaci přinést 

značnou konkurenční výhodu [12].  

 Perspektiva učení se a růstu  

Základními zdroji v této oblasti jsou: lidé, systémy a podnikové procedury. Klíčové 

pro tuto perspektivu je, ţe vytváří infrastrukturu pro dosaţení cílů ve všech třech předchozích 

perspektivách. Organizace, které si chtějí udrţet konkurenční výhodu, musí systematicky 

investovat do rekvalifikace zaměstnanců, zlepšovat informační technologie a systémy. Také 

musí zdokonalovat podnikové postupy a běţné činnosti. Oblast měření můţe zahrnovat 
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spokojenost zaměstnanců, jejich loajalitu, výcvik a jejich odborné znalosti. Pokud jde 

o dokonalost informačních systémů, tak předmětem měření můţe být včasná dostupnost 

správné informace o zákazníkovi nebo interních procesech. Podnikové procedury se mohou 

zdokonalovat v oblasti srozumitelnosti a jednoduchosti z hlediska porozumění. Důleţitou 

součástí perspektivy učení se a růstu je investování do budoucnosti, a to nejen v tradičních 

oblastech investic, ale také nezbytně do lidí, systému a procedur [12]. 

 

3.2.  Six Sigma  

Six Sigma není zcela nová technika, ale vychází z principu Total Quality Managementu 

(TQM) a statistické regulace procesu (SPC). Jde o techniku, která jde dál neţ klasický TQM 

přístup nebo statistická regulace procesu. Při úspěšné aplikaci přístupu TQM lze očekávat 

přínosy během 5 aţ 10 let od implementace. Six Sigma metodologie dosahuje významných 

výsledků v krátkodobém časovém horizontu a odlišuje se od přístupu TQM v intenzitě zásahu 

do procesu a tempem změn. Přístup Six Sigma pomáhá organizacím dosahovat lepší celkové 

výkonnosti se zaměřením na zvyšování hodnoty pro zákazníky s cílem sniţovat náklady, které 

nepřidávají hodnotu. Pouţitím této metody se dosahuje excelence prostřednictvím [14]:   

 zapojení vedení, 

 synergie s nejvyšší úrovní strategie organizace,  

 zaměření se na trhy a zákazníka,  

 vliv nejniţších linií organizace na proces, 

 zaměření se na obchodní záleţitosti,  

 ‚posedlost„ měřením,   

 neustálé inovace,  

 učení se organizace,  

 neustálé zpevňování organizace.    

 

Slovo “sigma” označuje písmeno řecké abecedy, které se pouţívá pro vyjádření míry 

proměnlivosti veličiny. Úrovně Sigma ukazují, s jakou pravděpodobností se v procesu 

vyskytne chyba. Vyšší úrovně kvality Sigma představují procesy, při kterých dojde s menší 

pravděpodobností k chybě, způsobující nenaplnění poţadavků zákazníka. Například úroveň 

kvality Sigma 3 je přibliţně 66 800 závad na jeden milión moţných. Další sigma úrovně 

a jejich vztahy k počtu neshod na milion příleţitostí lze nalézt v tabulce číslo 2. Úroveň 
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kvality 6 Sigma znamená méně neţ 3,4 závady na jeden milion příleţitostí udělat chybu 

(DPMO = Defects per Milion Opportunities). [15] 

 

Tabulka 2: Některé hodnoty Sigma způsobilosti [16] 

 

Všechny projekty Six Sigma sledují standardizovaný průběh, který je zaloţen 

na klasickém Demingově cyklu PDCA (Naplánuj, Proveď, Ověř, Jednej). Z tohoto cyklu byl 

odvozený cyklus DMAIC (Definovat, Měřit, Analyzovat, Zlepšovat a Řídit). V Six Sigma 

přístupu DMAIC poskytuje průlomovou strategii a disciplinovanou metodu sběru dat. 

Je zaloţena na vyuţití statistických metod k identifikaci zdrojů chyb a hledání způsobů, jak je 

eliminovat.  

Těchto 5 kroků v Six Sigma metodologii je jednoduchých a jsou logicky provázané 

v posloupnosti. Navíc, všechny tyto kroky dovolují týmu adekvátně popsat rozsah problému, 

měřit (definovat) současnou výkonnost, analyzovat příčiny problémů, testovat a ověřit 

doporučení pro zlepšení a implementovat změny udrţitelné v dlouhodobém hledisku. Je vţdy 

velmi riskantní přeskočit jakýkoliv DMAIC krok. Úspěch DMAIC leţí v logické posloupnosti 

všech kroků v této metodologii [14].  

Klíčové je identifikovat a eliminovat zdroje variability v procesech. Kaţdý proces lze 

povaţovat za řetězec nezávislých činností a s kaţdou činností jsou spojeny zdroje variability. 

Tyto zdroje variability se v hotovém výrobku nebo sluţbě hromadí ze všech zainteresovaných 

procesů. Některé průzkumy uvádějí, ţe většina organizací se pohybuje mezi třetí aţ čtvrtou 

Six Sigma úrovní. Na této úrovni výkonnosti dosahují reálné náklady na nekvalitu okolo 25 – 

40 % ročních trţeb z prodejů. Organizace, které zavedly Six Sigma strategii, mohou snadno 

dosáhnout páté Six Sigma úrovně a sníţit tak náklady na nekvalitu aţ na 10 % z celkových 

trţeb [14].     

DPMO Sigma způsobilost DPMO Sigma způsobilost 

933200 0 22700 3,5 

841300 0,5 6210 4,0 

691500 1,0 1300 4,5 

500000 1,5 230 5,0 

308500 2,0 130 5,25 

158700 2,5 30 5,5 

66800 3,0 3,4 6,0 

http://www.sixsigma.sk/slovnik/dpmo.htm
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Správně implementovaná Six Sigma strategie zahrnuje [14]:  

 zapojení vedoucích pracovníků,  

 výcvik a školení celé organizace,  

 nástroje pro výběr projektů a analýzu,  

 metody pro implementaci a nástroje pro zlepšování,  

 měření finančních výnosů,  

 komunikace,  

 řízení udrţitelného zlepšování.  

 

3.3. Benchmarking  

Benchmarking není normovanou metodou, proto se lze v praxi setkat s nejrůznějšími 

definicemi tohoto pojmu. Americká společnost pro kvalitu (ASQ) definuje benchmarking 

jako: ‚‚techniku, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost v porovnání s organizacemi, 

které představují světovou špičku, poznávají, jak tyto organizace světovou výkonnost dosáhly 

a využívají získané informace ke zlepšení své vlastní výkonnosti‘‘ [24].  

Benchmarking je metodou měření výkonnosti, navíc specifickou v tom, ţe výkonnost 

produktů, sluţeb, procesů a celých systémů managamentu srovnává s jinými podobnými 

subjekty s prokazatelně lepší výkonností. Podstatou je poučit se z lepší praxe a tvořivě ji 

aplikovat do vlastního prostředí organizace [8].  

Existují čtyři základní kategorie benchmarkingu [17]:  

 Benchmarking interní – vyuţívaný v rámci jedné organizace mezi organizačními 

jednotkami, které zabezpečují totoţné nebo podobné procesy a funkce.  

 Benchmarking funkcionální – je srovnáváno několik nebo i jediná funkce určitých 

organizací. Příkladem můţe být těţařská firma, která provedla benchmarking 

z hlediska preventivní údrţby pneumatických a hydraulických zařízení se společností 

Disney.  

 Benchmarking generický – předmětem zkoumání je porovnávání a měření 

konkrétního procesu organizace. Toto zkoumání je vedeno vůči jakékoliv vhodné 

organizaci, která pracuje s podobnými procesy.  

 Benchmarking konkurenční – jde o zkoumání výkonnosti přímých konkurentů 

na trhu. Tento benchmarking je uplatňován mezi různými výrobci stejných produktů 

nebo poskytovateli stejných sluţeb apod. 
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Pro úspěšný benchmarking je potřeba zmínit faktory jako jsou [8]:  

 podpora a aktivní účast vrcholového vedení,  

 návrh vhodné metodologie benchmarkingu,  

 posouzení s tím spojených nákladů a přínosů,  

 porozumění tomu, co má být v rámci benchmarkingu porovnáváno a měřeno, 

tzn. pochopení charakteristik objektu benchmarkingu.  

 

Většina známých modelů excelence s benchmarkingem pracuje jako s nástrojem 

strategického řízení. Porovnávají vlastní výkonnost s výkonností vhodně zvolených partnerů 

[25], [26].  

Benchmarking je často brán jako klíčový nástroj pro proces neustálého zlepšování 

a podporu změn. Benchmarking je zaloţen na dobrovolné a aktivní účasti organizací 

za účelem sdílení a uplatňování osvědčených postupů. Podmínky pro úspěšné srovnávání 

musí být podmíněné pečlivou přípravou procesu, sledování příslušných ukazatelů, zapojení 

zaměstnanců a vzájemnou návštěvou mezi organizacemi [28].      

 

3.4. Sebehodnocení    

Sebehodnocení bylo Evropskou nadací pro management kvality v r. 2003 definováno 

jako ‚‚všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumávání činností organizace 

a jejich výsledků na bázi modelu excelence‘‘[6]. 

Sebehodnocení představuje nejkomplexnější, nejobjektivnější, ale také nejnáročnější 

přístup k posuzování výkonnosti organizací, bez ohledu na jejich zaměření a velikost [8].  

Jde o všezahrnující a systematický proces, to znamená, ţe sebehodnocení musí zahrnovat 

všechny činnosti organizace bez výjimky. Rovněţ v sobě musí zahrnovat poţadavek na to, 

aby se sebehodnocení stalo běţnou součástí systému managementu organizací. Principem 

sebehodnocení je to, ţe speciálně vyškolení pracovníci na základě systematicky podrobného 

sběru dat a následného vyhodnocení dat posuzují efektivnost uplatňovaných přístupů k řízení 

organizace a jednotlivých procesů. Cílem sebehodnocení je odkrytí silných stránek organizace 

a hlavně pak nalezení příleţitostí ke zlepšování [8].   

Jednou z charakteristických znaků sebehodnocení je komplexnost toho, co je předmětem 

zkoumání, míra podrobnosti zkoumání, souvisí s tím také náročnost na vynakládání zdrojů 

a spotřebu času. Provedení sebehodnocení organizace není otázkou několika dní, ale celý 

proces můţe trvat i několik měsíců. Základní rámec sebehodnocení bere v potaz současný 
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stav a budoucí stav organizace. Budoucí stav je managementem organizace definován formou 

mise, vize a strategických záměrů. Současný stav v rámci sebehodnocení odhaluje přednosti 

a příleţitosti pro zlepšování, na jejichţ základě můţe vrcholové vedení rozhodnout 

o konkrétních opatřeních a změnách, které umoţní budoucí stav efektivně dosáhnout [8].  

Mezi hlavní přínosy sebehodnocení lze zařadit [8], [27]:  

 Poskytuje na faktech zaloţenou techniku k identifikování silných stránek 

organizace a příleţitostí pro jejich zlepšování.   

 Vytváří srozumitelný jazyk a koncepční rámec jak řídit a zlepšovat organizaci.  

 Vzdělává zaměstnance v organizaci z hlediska základních principů excelence.  

 Zapojuje zaměstnance na všech úrovních do procesů zlepšování.  

  Podporuje sdílení nejlepších praktik napříč organizací.  

 Podporuje měření a monitorování mezi organizacemi v méně rozšířených 

oblastech, jako je např. měření spokojenosti zaměstnanců, benchmarking apod.    

 Určuje úroveň vyzrálosti systému managementu organizace.  

 Zvyšuje povědomí u zaměstnanců o potřebě neustále zvyšovat kvalitu procesů. 

 Zvyšuje atraktivitu u všech partnerů organizace.  

 Prověří organizaci dříve, neţ se přihlásí do Ceny za Excelenci EFQM nebo jiné 

národní soutěţe kvality postavené na stejných principech.  

 

Pro vyuţití výsledků sebehodnocení pro měření vyzrálosti systému managementu lze 

vyuţít tzv. hodnotící rámec RADAR. Jedná se o zkratku pěti písmen vyjadřující tyto pojmy 

[8]:  

R – results, t.j. výsledky,  

A – approaches, t.j. přístupy,  

D – deployment, t.j. aplikace resp. rozšiřování,  

A – assessment, t.j. posuzování,  

R – refinement, t.j. zlepšování.  

Tento hodnotící rámec představuje nejnáročnější, ale zároveň i nejobjektivnější způsob 

vyhodnocování reálného stavu systému managementu ve vztahu k EFQM Modelu Excelence. 

Pro účely sebehodnocení není RADAR povinným nástrojem, ale pouze doporučeným 

pomocníkem. Tento nástroj je však povinný jako hodnotící rámec pro případ externího 

posuzování organizací, které se přihlásily do soutěţe o Národní cenu kvality nebo excelenci 

[8].   
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IV. Analýza přínosů a rizik praktického zavádění modelů 

excelence   

4.1. Dotazníkový průzkum  

Pro studii analýzy přínosu a rizik zavádění modelů excelence do praxe organizací byly 

osloveny organizace působící v českém trţním prostředí bez ohledu na velikost a obor 

zaměření. Průzkum probíhal v období od listopadu 2017 do února 2018. Celkově bylo 

osloveno 321 organizací, a z toho 61 dotazníků se vrátilo zpět k vyhodnocení. Ve většině 

případů, z 90 %, byly organizace osloveny prostřednictvím e-mailu, v 10 % byla realizována 

osobní konzultace problematiky modelů excelence. Dotazník byl zasílán zejména manaţerům 

kvality, představitelům kvality a generálním ředitelům organizací působících v České 

republice.  

Dotazník byl koncipován do tří částí. První část dotazníku zkoumala základní informace 

o organizaci z hlediska oboru zaměření, velikosti, certifikátech managementu kvality a vztahu 

organizace k modelům excelence, popřípadě jejich praktické zkušenosti s vyuţíváním této 

koncepce. Druhá část dotazníku byla určena pro organizace, které mají povědomí o modelech 

excelence, ale zatím je z nějakého důvodu neaplikovaly do praxe. V této části byla řešena 

problematika největších bariér zavedení modelů excelence do praxe a také přínosy, které 

můţe úspěšná implementace přinést. Poslední část dotazníku byla zaměřena na organizace, 

které zatím nemají ţádné zkušenosti a ani povědomí o modelech excelence. V prvé řadě byla 

poloţena otázka, proč organizace nemají povědomí o modelech excelence. Následně dotazník 

zjišťoval, ve kterých oblastech organizace potřebují zlepšit svou výkonnost.  Účelem studie 

bylo zjistit, jaké jsou praktické zkušenosti a povědomí o problematice modelů excelence 

v českém trţním prostředí.  

4.1.1. První část průzkumu  
 

První otázka dotazníku roztřídila organizace z hlediska zaměření jejich činnosti. Největší 

skupinu tvořily organizace z automobilového průmyslu (24,72 %), v těsném závěsu byly 

organizace působící ve všeobecném strojírenství (23,60 %). Dále přišly dotazníky 

z organizací působících v oblasti zdravotnictví (8,99 %), potravinářství (5,62 %), chemie 

(4,49%), elektrotechniky (5,62 %) a také vzdělávání (4,49 %). Podrobné roztřídění organizací 

podle oblasti působení lze nalézt na obrázku číslo 8. 
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Obrázek 8: Rozdělení organizací podle odvětví.

Z hlediska velikosti organizace byly nejvíce zastoupeny organizace od 50 do 500 

zaměstnanců. Tuto skupinu tvořilo více neţ 57,37 % ze všech respondentů, kteří zaslali 

vyplněný dotazník. Pokud jde o velké a malé organizace, zde byl poměr vrácených dotazníků 

téměř na stejné úrovni. Přesné procentuální rozdělení z hlediska velikosti organizace lze 

nalézt na obrázku číslo 9.   
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Obrázek 9: Rozdělení organizací podle počtu zaměstnanců.

Třetí otázka dotazníku se snaţila zmapovat nejpouţívanější certifikované systémy 

managementu v českém trţním prostředí. Nejvíce zastoupený byl bezesporu certifikát řízení 

kvality podle ISO 9001, kdy 35,59 % organizací zapojených do průzkumu uvedlo jeho 

zavedení. Za ním následoval certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001, 

jeţ byl aplikován u 21,19 % respondentů. V České republice organizace také splňují 

poţadavky automobilového průmyslu IATF 16949/ISO TS 16949, tento systém vyuţívá 

na 11,86 % respondentů. Další hojně vyuţívanou certifikací je splnění poţadavku 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci OHSAS 18001 s 10,17% odezvou. Řada organizací 

(10,16 %) uvedla, ţe pouţívá jiné systémy managementu kvality, které nebyly uvedeny 

v nabídce dotazníku. Mezi ně např. patří:  

 zdravotnické laboratoře – poţadavky na kvalitu a způsobilost ISO 15189,  

 poţadavky na systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001, 

 poţadavky americké společnosti strojních inţenýru ASME certifikace U a U2,  

 systém managementu kvality pro zdravotnické prostředky ISO 13485,  

 systém managementu společenské odpovědnosti organizací ČSN 01 0391,  

 management kvality v leteckém průmyslu AS 9100,  

 certifikace pro lepení kolejových vozidel a komponentů kolejových vozidel dle 

DIN 6701-2 třída A3, 

 IRIS/ISO/TS 22163,  

 celosvětově uznávaná certifikační norma společenské odpovědnosti SA 8000, 

 certifikát procesu svařování ISO 3834-2,  

 systém managementu bezpečnosti potravin ISO 22000,  
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 certifikovaný normativ analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů 

HACCP  

 ve výrobě potravin,   

 certifikace dle námořních pravidel organizací DNV-GL a BureauVeritas. 

 

Z tohoto výčtu různorodých certifikovaných systémů je patrné, ţe organizace pociťují 

nutnost mít certifikovaný systém v oblasti své činnosti. Celkově 5,93 % organizací uvedlo, ţe 

nepouţívá ţádný certifikovaný systém řízení. Na obrázku číslo 10 je vyobrazeno procentuální 

rozdělení nejpouţívanějších certifikovaných systémů v rámci vyhodnocení dotazníků. 

Obrázek 10: Rozdělení organizací dle certifikovaných systémů řízení. 

Další otázka v průzkumu mířila na to, zdali organizace pracuje s některým z modelů 

excelence. Na výběr byl EFQM Model Excelence, Malcolm Baldrige Model, Deming prize, 

Model zralosti CMM a Kanji‟s Bussiness Excellence Model (KBEM), popřípadě zda 

organizace vyuţívají jiný model nebo vůbec nepracují s modely excelence. V 83,61 % 

organizace informovaly, ţe nepracují s modely excelence. Z toho tedy vyplývá, ţe pouhých 

16,39 % organizací uvedlo, ţe aktivně pracuje podle některého z modelů excelence. 

Procentuální rozdělení je uvedeno na obrázku číslo 11. Největší zastoupení měl bezesporu 
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EFQM Model Excelence, podle něhoţ většina organizací pracuje. Ţádná z dotazovaných 

organizací neuvedla, ţe pracuje podle koncepce Malcolma Baldrige nebo jiného známého 

modelu excelence. Ve třech případech respondenti uvedli, ţe pracují podle jiného modelu 

excelence, který nebyl uveden v nabídce. Jednalo se zejména o korporátní modely excelence 

nesoucí buď jméno organizace, nebo byly pouţity různé zkratky odvozené od zavedených 

systémů řízení, které napomáhají k dosaţení excelence v organizacích.       

Obrázek 11: Využití modelů excelence v českém tržním prostředí. 

Pátá otázka se zabývala tím, jak dlouho organizace systematicky pracuje s modelem 

excelence. Méně neţ rok a více neţ 10 let pouţívání neuvedl ţádný z dotazovaných 

respondentů. Pouţívání modelu excelence v rozmezí mezi 1 aţ 3 roky uvedly 4 organizace. 

Střednědobé pouţívání bylo zaznamenáno u dvou organizací a dlouhodobé pouţívání 

v rozmezí od 5 aţ 10 let bylo označeno celkem čtyřikrát. Víc napoví obrázek číslo 12. 
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Obrázek 12: Využití modelu excelence v letech.

 

Šestá otázka zjišťovala, zda nastaly nějaké obtíţe během aplikace modelu excelence. 

Největší bariérou pro úspěšné zavedení modelů excelence je, dle respondentů, nedostatečná 

znalost dané problematiky. Další významnou překáţkou je časová náročnost na lidské zdroje, 

resp. nedostatek lidských zdrojů v organizacích. Mezi další faktory zabraňující úspěšné 

implementaci modelů excelence organizace uvedly např. pochyby vedení z hlediska finanční 

návratnosti, neochota pracovníků k jakýmkoliv změnám a nedůvěra managementu. Jako velké 

překvapení mohu uvést i to, ţe ţádný z respondentů neuvedl jako hlavní bariéru v zavedení 

modelu finanční náročnost! V jednom případě organizace zdůraznila, ţe neměla ţádné potíţe 

s aplikací modelu excelence do praxe. Za zmínku stojí názor organizace působící ve veřejném 

sektoru, která jako bariéru uvedla pochybnost o vhodnosti modelu excelence pro jejich účel 

zaměření. Dalším příkladem bariéry, kterou spatřovala organizace působící v chemickém 

průmyslu, byla ne zcela jasná představa o tom, co jim model excelence přinese za výhody. 

Celkové shrnutí lze nalézt na obrázku číslo 13. 
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Obrázek 13: Bariéry zavedení modelu excelence do praxe.

 

Sedmá otázka dotazníku zjišťovala, co bylo hlavním impulzem nebo motivací 

respondentů k zavedení modelu excelence. Hlavním důvodem pro zavedení modelu excelence 

dle respondentů bylo rozhodnutí managementu na základě dlouhodobé strategie rozvoje 

organizace. Rovněţ úsilí organizací zvýšit úroveň systému managementu kvality bylo 

signifikantní motivací pro zavedení modelu excelence. Neméně významným argumentem pro 

tuto koncepci bylo i zlepšení celkové výkonnosti organizace. Zajímavým příkladem je 

organizace, která působí v automobilovém a strojírenském průmyslu. Tato organizace se 

rozhodla pro zavedení modelu excelence na základě kladné historické zkušenosti z projektu 

CzechInvest, kde byl EFQM Model Excelence v určité jednodušší podobě pouţit, něco jako 

dnešní Model START PLUS. Navíc v řadách této organizace pracuje člověk, který má 

zkušenosti jako hodnotitel národní ceny kvality ČR. Výsledky této otázky jsou zřetelné 

na obrázku číslo 14.  
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Obrázek 14: Hlavní motivace pro zavedení modelu excelence.

Osmá otázka se ptala organizací, zdali se někdy přihlásily do soutěţe o národní cenu 

kvality. Pět organizací pracujících aktivně s modely excelence odpovědělo, ţe se přihlásily 

do soutěţe o národní cenu kvality. Dokonce mezi organizacemi zapojených do tohoto 

průzkumu se objevila organizace, která vyhrála soutěţ o národní cenu kvality. Dalších pět 

organizací, které pracují s modely excelence, se zatím nepřihlásilo do soutěţe o národní cenu 

kvality.   

Devátá otázka se zaměřila na to, co je hlavní přínos sebehodnocení vůči kritériím modelu 

excelence. Respondenti se shodli na tom, ţe hlavní přínos sebehodnocení lze spatřovat 

v odhalování slabých míst organizace a také dobře definuje, jaká je míra vyzrálosti systému 

managementu. Mezi další přínosy metody sebehodnocení dle respondentů patří:  

 metodika poskytuje reálná data z hlediska měření výkonnosti organizace,  

 odhaluje, jak efektivně jsou uplatňovány principy excelence v organizaci, 

 funguje jako nástroj k porovnávání se s konkurencí.  

 

Některé organizace mají zkušenosti s dalšími přínosy mimo výběr moţností dotazníku. 

Jedna organizace, pocházející z veřejného sektoru, uvedla, ţe výsledky sebehodnocení slouţí 

jako podklad pro vytváření dlouhodobých strategií. Velmi zajímavé přínosy shledala 

organizace působící v automobilovém průmyslu a všeobecném strojírenství, a to ţe: 

sebehodnocení přináší komplexní pohled na organizaci, nutí do cyklu PDCA, určuje vliv 

předpokladů na výsledky a to, zda výsledky jsou dosahovány vhodnými přístupy, podporuje 
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aplikaci metodiky RADAR. Hlavní přínosy sebehodnocení vůči kritériím modelu excelence 

lze nalézt na obrázku číslo 15. 

Obrázek 15: Přínos sebehodnocení vůči kritériím modelu excelence.

Poslední dvě otázky první části dotazníku byly zaměřeny na přímou vazbu mezi modelem 

excelence a výkonnosti organizace po jeho zavedení. V odpovědích převládala zejména 

varianta, ţe model excelence především přispěl k vyšší angaţovanosti a spokojenosti 

zaměstnanců a také měl významný vliv na spokojenost zákazníků. Jako další přínosy 

zavedeného modelu excelence organizace zaznamenaly např. zvýšení atraktivity u zákazníků, 

sníţení rozsahu neshod výrobků nebo sluţeb a lepší vnímaní organizace okolím. O zajímavý 

mimoekonomický příspěvek se podělila organizace, jeţ působí ve veřejném sektoru. Model 

excelence organizaci pomohl přesně pojmenovat příleţitosti pro zlepšení, a to zejména 

v oblastech, které se týkají managementu (řízení), organizační kultury a vnitřních procesů. 

Rovněţ model excelence poskytl daty podloţené návrhy na zlepšení, které lze vyuţít při 

strategickém plánování. Pokud jde o zkušenosti organizace z automobilového průmyslu, tak 

ty poukazují na benefity modelů excelence z hlediska komplexního přezkoumání 

integrovaného systému managementu organizace a neustálé prokazatelné zlepšování se. 

Organizace zabývající se výrobou chemických látek zmínila, ţe model přispěl k vyšší 

efektivitě v některých oblastech výroby, bohuţel více informací neposkytla. Další příspěvky, 

které organizace vyzdvihly z pohledu modelu excelence, lze rozdělit na lepší pochopení 

úrovně zralosti systému a procesů, definici silných a slabých stránek činnosti podniku a jejich 
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cílené zlepšování. Benefity zavedeného modelu excelence v grafické podobě lze nalézt 

na obrázku číslo 16. 

Obrázek 16: Příspěvek úspěšného zavedení modelu excelence.  

Poslední otázka této části byla poloţena z ekonomického pohledu, jak organizace 

po zavedení modelů excelence vnímala svou výkonnost z hlediska růstu. Podle organizace, 

jeţ působí ve veřejné správě, byla tato otázka irelevantní, protoţe u ní nelze jednoznačně 

posoudit ukazatele výkonnosti, jako jsou např. trţby, obrat, akcie apod. Vhodnějším 

srovnávacím vzorkem však byla organizace působící v automobilovém průmyslu 

a všeobecném strojírenství. Tato organizace během období 5 aţ 10 let aktivního vyuţívání 

modelu excelence zaznamenala jak pokles, tak stagnaci i růst výkonnosti. Z vyjádření této 

organizace, neměl zavedený model excelence prokazatelný vliv na ekonomickou výkonnost 

během sledovaného období. S dalším příspěvkem se podělila organizace působící 

v chemickém průmyslu, která aktivně pouţívá model excelence méně neţ 3 roky. Její 

argumentací bylo, ţe je systém teprve v pilotní fázi zavádění a tudíţ nelze vyhodnotit 

konkrétně ekonomický přínos. Nicméně většina dotázaných organizací, které vyuţívají 

některý z modelů excelence, uvedla pozitivní vliv na ekonomickou výkonnost organizace. 

V jednom případě zveřejnila strojírenská firma dokonce konkrétní čísla zvýšení výkonnosti 

organizace. Této organizaci se podařilo zvýšit provozní zisk cca o 40 % a trţby zhruba o 60 % 

během 3 aţ 5 let aktivního pouţívání EFQM Modelu Excelence. Ekonomické přínosy modelu 

excelence ukazuje obrázek číslo 17. 
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Obrázek 17: Ekonomický vliv modelů excelence na výkonnost organizace.

 

4.1.2 Druhá část průzkumu  

Druhá část průzkumu se věnovala organizacím, které mají povědomí o problematice 

modelu excelence, ale zatím ho z nějakého důvodu nezavedly do své praxe. První otázka této 

části roztřídila organizace působící v České republice podle jejich znalosti či neznalosti 

problematiky modelů excelence. 64,16 % z dotázaných organizací uvedlo, ţe má povědomí 

o této problematice. Bohuţel zbylých 35,84 % organizací, které působí na našem území, nemá 

vůbec ponětí o existenci modelů excelence. Grafické vyjádření je vyobrazeno na obrázku 

číslo 18. 

Obrázek 18: Povědomí organizací o existenci modelů excelence.
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Následující otázka se dotazovala organizací, zda mají v plánu implementovat některý 

z modelů excelence do své praxe. Drtivá většina organizací s povědomím o modelech 

excelence odpověděla, ţe nemá v úmyslu tuto koncepci do své praxe zavést. Mezi hlavní 

důvody pro nezavedení modelu excelence organizace uvedly:  

 Organizace působící v automobilovém průmyslu má prioritu momentálně v získávání 

certifikací systému řízení dle potřeb a zaměření organizace.  

 Jedna účastnice průzkumu uvedla, ţe má osobní zkušenosti i znalosti modelů excelence, 

ale vedení organizace nikoliv. Bylo by tedy velmi problematické vysvětlit a poučit 

vedení organizace o přínosu modelů excelence.  Z tohoto důvodu se zavedení modelů 

excelence v budoucnu nepředpokládá.  

 Podle vedení další organizace to jako firma nemají zapotřebí.  

 Organizace působící v automobilovém průmyslu vidí jako bariéru časovou, organizační 

a finanční náročnost.  

 Jiná organizace z automobilového průmyslu zastává názor, ţe je moţné se systematicky 

zlepšovat i bez opor typů ‚ISO„ či modelů excelence.  

 Postřeh zkušené auditorky z nadnárodní organizace byl, ţe by firma měla v prvé řadě 

plnit základní poţadavky svých zákazníků a aţ poté usilovat o vyšší úroveň v podobě 

např. právě modelů excelence.  

 Organizace ze strojírenského průmyslu uvedla, ţe ve firmě zatím nemají dostatečně 

vytvořeny podmínky pro implementaci modelů excelence.  

 Další organizace z automobilového průmyslu neuvaţuje o zavedení modelů excelence 

z důvodu, ţe nemají dostatečně kvalifikované zaměstnance.  

 Například pro organizaci zakázkově orientovanou by byl model excelence těţko 

nastavitelný a udrţitelný.  

 Všeobecný názor organizací byl, ţe to není nikým, a ani vedením společnosti, 

poţadováno, a z tohoto důvodu většina organizací nemá potřebu implementovat ţádný 

z modelů excelence.  

Tuto skutečnost, si lze prohlédnout na obrázku číslo 19. 
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Obrázek 19: Úvahy organizací o budoucí implementaci modelu excelence do praxe

 

Třetí otázka se ptala organizací, v čem vidí největší úskalí a bariéry v zavedení modelu 

excelence. Největší bariérou pro zavedení modelů excelence dle organizací jsou časová 

náročnost a nedostatek lidských zdrojů. Dále šlo o nedůvěru vedení, ţe model excelence 

povede k celkovému zlepšení výkonnosti. Jako další bariéry byly uvedeny tyto důvody:  

 nedostatečně kvalifikovaní zaměstnanci,  

 pokročilý systém managementu není prioritou organizace,  

 finanční náročnost,  

 nedostatečná motivace zaměstnanců.  

 

Organizace z veřejné správy vidí bariéru ve funkčním nastavení jejich organizační 

struktury, kdy kaţdý odbor má svůj vlastní způsob řízení. Vyuţívání systému řízení kvality 

nebo modelu excelence by tedy bylo pro organizaci víceméně formální. Zajímavým 

postřehem průzkumu je skutečnost, ţe 10,67 % organizací se bojí finanční náročnosti 

ve spojení se zavedením modelu excelence. Proti této obavě hovoří fakt, ţe organizace, které 

jiţ mají zavedený nějaký model excelence ani v jednom případě neoznačily finanční 

náročnost jako významnou komplikaci během zavádění modelu! Příkladem této obavy je 

jedna malá rodinná firma, která poloţila otázku, zdali má model excelence praktický přínos 

i pro malou organizaci z hlediska náročnosti na administrativu a finanční návratnost. Přehled 

největších bariér pro zavedení modelu excelence je uveden na obrázku číslo 20. 
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Obrázek 20: Bariéry bránící zavedení modelu excelence.

 

Dalším zkoumaným bodem byl názor, zdali úspěšně zavedený model excelence můţe 

přispět ke zlepšení celkové výkonnosti organizace. Jak odpovídaly organizace lze nalézt 

na obrázku číslo 21.  

Obrázek 21: Názor, zda by zavedený model excelence vedl ke zlepšení organizace.

Pro rozšíření předešlé otázky, byly organizace vyzvány k upřesnění, ve kterých oblastech 

by mohl zavedený model excelence přispět z hlediska zlepšení celkové výkonnosti 

organizace.  
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Organizace měly na výběr z moţností:  

 zvýšení spokojenosti zákazníků,  

 zvýšení spokojenosti zaměstnanců,  

 zlepšení hospodářského výsledku organizace,  

 zvýšení konkurenceschopnosti organizace,  

 zvýšení atraktivity organizace u zákazníků,  

 zlepšení vnímaní organizace okolím,  

 zlepšení systému managementu kvality.  

 

Ve většině případů se organizace shodly, ţe zavedený model excelence můţe přispět 

ke zvýšení všech výše uvedených oblastí. Jeden respondent uvedl jako hlavní příspěvek 

ke zlepšení výkonnosti: nastavení a řízení procesů, měření a hodnocení fungování organizace 

metodou Balanced Scorecard. Přehledný graf příspěvku modelu excelence je na obrázku číslo 

22.   

Obrázek 22: Příspěvky modelu excelence k vyšší výkonnosti organizací. 
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Poslední otázka této sekce řešila problematiku, zdali v současné době ekonomického 

rozmachu by přispěl zavedený model excelence k vyšší konkurenceschopnosti organizací. 

Řada organizací si myslí, ţe by aplikovaný model excelence pravděpodobně vedl k vyšší 

konkurenceschopnosti. Tři organizace se domnívají, ţe model excelence nemá ţádný vliv 

na konkurenceschopnost a čtyři dotázané organizace odpověděly, ţe model nejspíše nezlepší 

jejich pozici vůči konkurenci. Procentuální vyjádření lze nalézt na obrázku číslo 23.       

Obrázek 23: Vliv modelu excelence na konkurenceschopnost organizace. 

4.1.3 Třetí část průzkumu  

Poslední část průzkumu byla určena pro organizace, které nemají ţádné povědomí 

o existenci modelů excelence. Takovýchto organizací bylo celkem 35,84 %. Logicky první 

otázka této části směřovala na to, proč neexistuje v organizacích povědomí o modelech 

excelence. Největší příčinou chatrného povědomí o modelech excelence je, a to podle téměř 

poloviny dotázaných organizací, nedostatek zdrojů a publicity dané problematiky. Dále 

respondenti uvedli nezájem vedení o moderní trendy v systémech řízení managementu, 

nedostatečné vzdělání zaměstnanců a negativní zkušenosti se systémy managementu kvality 

(např. ISO 9000 apod.). Grafické vyjádření je vyobrazeno na obrázku číslo 24.  
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Obrázek 24: Příčiny nedostatečného povědomí o modelech excelence. 

Druhá otázka se ptala na to, ve kterých oblastech se organizace potřebuje zlepšit. Nejvíce 

organizace trápí problematika sniţování nákladů a také nespokojení zákazníci. Třetím 

největším problémem podle organizací je vysoká fluktuace a nespokojenost zaměstnanců. 

Mezi další problémy, se kterými se organizace musí potýkat, patří například:  

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  

• sníţení počtu reklamací, 

• zlepšení systému managementu kvality,  

• zlepšení vnímání organizace okolím,  

• inovace a modernizace zařízení,  

• zvýšení zisku.  

 

Organizace působící ve strojírenském průmyslu uvedla, ţe má největší potíţe 

s dodrţováním termínů dodání, logistikou, organizací práce a skladováním.  Podrobnější 

výsledky této otázky lze nalézt na obrázku číslo 25.   
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Obrázek 25: Oblasti, ve kterých organizace vidí potenciál pro zlepšení.

Třetí otázka zjišťovala u respondentů, zda si myslí, ţe jejich systém řízení funguje 

správně a nepotřebuje tedy zlepšení. Pět organizací odpovědělo, ţe jejich systém řízení je 

zcela v pořádku a není třeba do něj zasahovat. Dvacet organizací si myslí, ţe jejich systém 

řízení nefunguje tak, jak by měl, a potřebuje rozhodně zlepšit. Procentuální vyjádření je 

na obrázku číslo 26.  

Obrázek 26: Funguje Váš systém řízení a nepotřebuje zlepšovat?



60 

 

Poslední otázka této části se ptala organizací na to, zda můţe mít pokročilý systém 

managementu kvality pozitivní dopad na ekonomické výsledky organizace. Určitě ano 

odpovědělo 60 % respondentů, nejspíš ano si myslí 36 % respondentů a 4 % organizací tvrdí, 

ţe úspěšně zavedený pokročilý systém managementu kvality nemá ţádný vliv na ekonomické 

výsledky. Grafické shrnutí je moţné najít na obrázku číslo 27.   

Obrázek 27: Vliv pokročilého systému managementu kvality na ekonomické výsledky.

Závěrem této kapitoly stojí za zmínku názor na problematiku modelů excelence 

z pohledu organizace působící ve všeobecném strojírenství.  Podle této organizace je nejlepší 

způsob řízení v tom, ţe práci by měli dělat lidé, kteří dané práci rozumějí. Soustruţník má 

soustruţit, programátor programovat, účetní účtovat. Kaţdý zaměstnanec má být 

profesionálem ve svém oboru, a pokud je dostatečně motivován ke zlepšování, tak logicky 

musí organizace vzkvétat. Ţádný, byť sebelepší systém neučiní z kuchaře soustruţníka, 

z natěrače programátora. Z tohoto důvodu ani nehledáme nějaké „všespasitelné“ systémy, 

díky nimţ se budeme „mít lépe“. České strojírenské organizace měly světový věhlas 

v minulosti právě kvůli tomu, ţe v nich pracovali lidé, kteří své práci rozuměli. Rozhodně ne, 

kvůli nějakým systémům.  
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V. Případová studie dosahování excelence v prostředí 

strojírenské výrobní organizace  

5.1. Dosahování modelu excelence v prostředí organizace XY 

Pro tuto studii byla vybrána organizace působící v automobilovém průmyslu. Záměrně 

zde nebude zveřejněn název organizace, a to z důvodu neprozrazení důvěrných informací, 

které tato organizace poskytla za účelem vypracování této diplomové práce. Dále v diplomové 

práci bude uveden pracovní název ‚Organizace XY„ místo jejího oficiálního názvu. 

V diplomové práci budou pouţity zkratky, které organizace XY vyuţívá pro nástroje 

napomáhající dosahování excelence, přičemţ zkratky a názvy těchto nástrojů budou 

pozměněny.  

 

5.1.1. Historie organizace XY  

Historie organizace XY sahá uţ do roku 1908, kdy v Německu její zakladatel otevřel 

prodejnu s příslušenstvím motorových vozidel. Zaloţil tím tak organizaci, která je dodnes 

vlastněna pouze jeho rodinou a je tak tedy právem označována jako rodinný podnik. 

Organizace XY se intenzivně věnovala inovacím a v roce 1926 si nechala patentovat klikový 

pohon zapustitelných oken. Tento vynález poloţil základy pro to, aby se společnost 

v budoucnu stala lídrem na trhu s mechatronickými systémy v automobilovém průmyslu.  

V šedesátých letech byl německý automobilový průmysl na vzestupu a rostly zároveň 

poţadavky na pohodlí a bezpečnost. V roce 1956 přichází na trh organizace XY s elektricky 

řízeným zvedačem oken a model firmy XY se stal prvním vozidlem vybavený touto 

technologií. Počátkem šedesátých let se zakladatel zaměřil na novou etapu podnikání, kterou 

se stala oblast technologií polohovačů sedadel. Mezi první zákazníky se zařadili světoznámé 

německé automobilky. Během několika následujících let se tato oblast stala druhým stěţejním 

výrobním programem společnosti.  

Mechatronika se nadále rozvíjela a v roce 1986 organizace XY představila elektronickou 

funkci na ochranu proti zaklínění a senzory pro rozeznávání překáţek, které zavírajícímu 

oknu dovolí zastavit a vrátit se. Organizace XY nadále pokračovala v osmdesátých letech 

ve vývoji a výrobě nejdůleţitějších dveřních komponentů. Na konci osmdesátých let zakládá 

organizace XY své první dva nové výrobní závody v Anglii a Španělsku. V roce 1993 je 

otevřen první závod na americkém kontinentu, a to v Mexiku. V dalších letech byly otevřeny 

vývojové a prodejní kanceláře v Detroitu, Tokiu a Paříţi.  
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Přelom milénia byl ve znamení sniţování celkové hmotnosti produktů a redukování emisí 

CO2. Vyuţitím alternativních materiálů, jako jsou plasty a vysoce pevné oceli, se organizaci 

XY podařilo sníţit celkovou váhu moderních vozidel o několik kilogramů. Miliony řidičů 

po celém světě vyuţívají technologii vyprodukovanou v organizaci XY. Kaţdé třetí vyrobené 

auto na světě má přinejmenším jednu součástku vyrobenou v organizaci XY. Navíc, 

organizace vyvíjí technologie v oblasti elektrického stahování oken, elektronických 

brzdových systémů, jako je např. ABS, elektrické parkovací brzdy, elektrický systém řízení, 

klimatizace a také moţnosti efektivního chlazení motorů.  

V roce 2008 organizace XY oslavila stoleté výročí od svého zaloţení. Organizace 

v té době měla více neţ 15 000 zaměstnanců v 50 zemích světa. Organizace XY se stala 

pátým největším dodavatelem automobilových dílů v kategorii organizací vlastněných 

výhradně rodinnými příslušníky. V roce 2009 organizace otevřela továrnu na výrobu zvedačů 

oken, sedadel a dveřních systémů v Šanghaji. Pobočka byla otevřena s kapacitou pro více neţ 

280 zaměstnanců. Organizace XY rovněţ vstoupila na jihokorejský trh v roce 2011 

s elektrickými motory, brzdovými systémy a díly pro podvozek. Organizace XY rozšiřovala 

obzory také i v Číně, kdy v roce 2012 otevřela v Pekingu továrnu na výrobu dveřních 

systémů. Globální rozvoj společnosti nadále pokračoval také v Severní Americe a v Jiţní 

Africe. V průběhu několika desetiletí se z organizace XY stal koncern zaměstnávající kolem 

25 000 pracovníků v 60 provozovnách po celém světě, kde se vyrábí a stále zdokonaluje 

technika pro automobily.  

 

5.1.2. Kodex obchodního chování  

Kodex obchodního chování organizace XY v sobě zahrnuje pravidla chování, závazná 

pro všechny zaměstnance skupiny organizace XY na celém světě. Určuje směrnice, 

na kterých je zaloţeno etické chování organizace za účelem zajistit, ţe jednání se 

spolupracovníky a obchodními partnery je provázeno vzájemným respektem, čestností 

a úctou. Kodex chování klade důraz na dodrţování zákonů, čestné a korektní jednání. Nejsou 

tolerovány nemorální či korupční praktiky zaměstnanců nebo obchodních partnerů. Všichni 

zaměstnanci nesou zodpovědnost za dobré jméno organizace XY. Kaţdý nadřízený musí být 

příkladem svým podřízeným ve slušném jednání, korektnosti a otevřeností v pracovních 

a osobních záleţitostech. Organizace XY realizuje své obchody na světových trzích podle 

nejvyšších etických zásad a řídí se zde platnými zákony hospodářské soutěţe. To zahrnuje 

především dodrţování zákazu kartelových dohod, jako např. zákazu určování cen nebo 
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opomenutí jiných dohod a způsobů chování, kde by mohla být negativně ovlivněna 

hospodářská soutěţ. Pro zachování své nezávislosti nesmějí zaměstnanci poţadovat 

od obchodních partnerů ţádné dárky ani jiné výhody, osobní sluţby či pozornosti. Bezpečnost 

na pracovišti je velmi důleţitým zájmem organizace XY a proto podporuje neustálé 

zlepšování pracovního prostředí. Ochrana ţivotního prostředí a šetrné zacházení s přírodními 

zdroji má pro firmu vysokou prioritu. Závazkem všech zaměstnanců organizace je, aby její 

provoz byl šetrný k ţivotnímu prostředí a neustále se pracovalo na zlepšení ekologické 

efektivnosti. K tomu je nápomocen systém environmentálního managementu. Kodex chování 

organizace XY má zejména za úkol podporovat společenskou odpovědnost vůči všem 

zainteresovaným stranám.  

 

5.1.3. Společenská odpovědnost  

Organizace XY získala v roce XXXX ocenění Národní cena za společenskou 

odpovědnost. V následujícím roce udělil Státní zdravotní ústav ocenění Podnik podporující 

zdraví nejvyššího stupně. Společnost má rovněţ vlastní moderní vzdělávací a volnočasové 

centrum pro děti zaměstnanců odpovídající nejvyšším standardům. Organizace XY umoţňuje 

stáţe vysokoškolským studentům k získání informací a znalostí z praxe a následně jim 

umoţňuje vypracování bakalářských a diplomových prací pod vedením odborných 

pracovníků společnosti. 

 

5.1.4. Politika kvality  

Zásady managementu kvality jsou nedílnou součástí podnikových cílů organizace XY. 

Společnost je zaměřena na dosaţení nejvyšší úrovně spokojenosti zákazníků skrze poskytnutí 

servisu nejvyšší kvality.  

 Kvalita je priorita číslo jedna. 

 Kvalita je výsledek práce našich zaměstnanců.  

 Kvalita zahrnuje naše výrobky, naše procesy a pracovní vztah vůči našim partnerům.  

 Všechny naše pracovní vztahy jsou zaloţené na otevřenosti a upřímnosti.  

 Kvalita je navrţená a vyrobená – nikoliv vykontrolovaná.  

 Neustálé zlepšování kvality znamená zlepšení naší konkurenceschopnosti.  

 Jedna chyba je příliš.  
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Úsilí průběţně zlepšovat výkonnost je motivací a závazkem pro všechny zaměstnance 

organizace XY ve všech lokacích.  

 

5.1.5. Významné úspěchy společnosti  

 Cena udělená společností XXX za nejlepší dodavatelské inovace v roce 2011.   

 Skupina XXX ocenila společnost titulem nejlepší dodavatel v kategorii exteriér v roce 

2012.    

 Společnost XXX udělila firmě ocenění inovátor roku 2013.  

 Skupina XXX ocenila společnost titulem nejlepší dodavatel roku 2015.  

  Společnost XXX udělila organizaci XY cenu světové excelence v oblasti kvality,  

 sniţování nákladů a včasných dodávek v roce 2016.  

  XXX udělila organizaci XY ocenění nejlepší dodavatel roku 2016.  

 Organizace XY získala prestiţní mezinárodní ocenění v oblasti nákupu v roce 2017.  

 

5.1.6. Certifikáty systému managementu kvality   

Organizace XY se můţe pochlubit certifikovaným systémem řízení v oblasti:  

 IATF 16949:2016 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu.  

 ČSN ISO EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu.  

 ČSN 50001:2016 Systém managementu hospodaření s energií.   

 OHSAS 18001:2016 Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

5.2. Přístup k excelenci v organizaci XY 

Organizace XY systematicky nepracuje s ţádným světově známým modelem excelence. 

Nicméně organizace XY si vyvinula v roce 2007 vlastní koncepci nebo také systém, který 

nese v sobě určité prvky excelence. Tato koncepce, pod zkratkou XPS, nevychází konkrétně 

ze ţádného z modelů excelence, přesto lze v některých oblastech najít jistou podobnost 

s těmito modely. Koncepce XPS k dosaţení vynikajících výsledků organizace vyuţívá 11 

oblastí, které jsou uvedeny v tabulce číslo 3.   
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Tabulka 3: Základní principy a oblasti koncepce XPS 

1. Prevence a ochrana zdraví při práci  

- Analýza rizik pracovní pozice  

- Návrh pracovního místa a řízení ochranných pomůcek   

- Školení a znalosti bezpečnosti  

- Ergonomie   

- Systém zdravotních preventivních prohlídek u závodního lékaře    

2. Ochrana životního prostředí a hospodaření s energií  

- Řízení nebezpečných látek a jejich registrace  

3. Řízení procesů   

- 5S a organizace pracovišť 

- OEE  

- Zlepšování toku hodnot (Value stream improvement)  

- SMED  

- Standardizace práce   

- MTM  

- Vizualizace výroby  

4. Kvalita  

- Základní pravidla managementu kvality organizace  

- Systém řízení chyb  

- Proces řízení problémů   

- Top issues Proces  

- Princip nulové chyby  

- Vrstvené procesní audity   

- Rychlá reakce na chybu  

5. Řízení údržby  

- Rozvoj autonomní údrţby  

- Preventivní a prediktivní údrţba  

- Náklady na údrţbu a strategie údrţby  

6. Logistika  

- KANBAN  

- JIS (Just in sequence)  

- Analýza mimořádných přeprav  

- Pokročilé plánování výroby  

- Řízení zásob ve skladě  

7. Zlepšování   

- Systém řízení nápadů  
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- Lessons learned  

- Best practice  

- XPS audit a ocenění excelence  

8. Lidské zdroje  

- Matice znalostí pracovníků  

- Tréninkový plán a vzdělávání   

- Systém odměňování  

- Systém rozvoje zaměstnanců a hodnocení  

9. Řízení nákladů  

- Nástroj pro neustálé sniţování nákladů  

- Neustálé sniţování šrotů a dodatečných přepracování  

- TOP Issues proces  

10. Nákup  

- Hodnocení dodavatelů  

- Rozvoj dodavatelů  

- Výběr dodavatelů  

- Eskalační proces dodavatelů  

11. Benchmarking  

- Výměna zkušeností  

- Vzájemná spolupráce s konkurencí  

- Definování vhodných benchmarků   

- Transformace nejlepší praxe  

 

Mezi hlavní cíle systému XPS patří:  

 Monitorování aktuálního stavu systému a jeho neustálé zlepšování.  

 Zlepšování procesů prostřednictvím XPS nástrojů a principů. 

 Odstranění zdrojů plýtvání za účelem zefektivnění činností. 

 Pracovat s nejlepšími znalostmi a neopakovat stejné chyby dvakrát.  

 Plnit zákaznické poţadavky, zůstat úspěšní a konkurenceschopní v dlouhodobém 

horizontu. 

 Vyuţívat pracovní znalosti a zkušenosti zaměstnanců za účelem nalezení nejlepších 

řešení problémů.   

 

Organizace XY neustále vyvíjí vlastní nástroje pro podporu celkového systému řízení. 

Příkladem můţe být nástroj PŘC – proces řízení chyb ve výrobě, jde o soubor metod 

k detekci vad a řešení problémů, a to organizovaným a systematickým způsobem s důrazem 
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na rychlé zapojení odpovědných osob v závodě. Dalším nástrojem je PŘP – proces řízení 

problému pro reklamace, incidenty a jakýkoliv jiný problém, např. abnormální zmetkovitost, 

logistické problémy, prostoje apod. Strukturovaným způsobem se tento nástroj snaţí 

předcházet opakovaným problémům. Za zmínku rovněţ stojí TOP Issues nástroj – eskalační 

nástroj pro všechny závody organizace XY. Slouţí ke sdílení důleţitých informací týkajících 

se reklamací 0-km, reklamací z pole a interních problémů s cílem informovat ostatní závody 

a eskalovat problém na management skupiny organizace XY. V organizaci je rovněţ 

kaţdoročně udělována cena excelence systému XPS. Z hlediska porovnávání se s konkurencí 

organizace XY vyuţívá jiţ několik let úspěšně Benchmarking. Detailněji budou jednotlivé 

nástroje k dosaţení excelence organizace XY rozebrány v dalších podkapitolách.  

 

5.2.1 Základní pravidla managementu kvality organizace XY   

Organizace XY si stanovila základní pravidla managementu kvality, kterými se musí řídit 

všichni zaměstnanci ovlivňující kvalitu produktů. Výrobky, které vyţadují dodatečné 

přepracování, musí být bezpodmínečně blokovány. Přepracování produktů můţe být 

provedeno pouze v ohraničeném a definovaném místě. Proces přepracování má být jasně 

dokumentován a výrobky musí projít úspěšně všemi testy. Pracovní instrukce pro opravy 

musí být vypracovány pro všechny druhy oprav prováděných v závodě. Všichni zaměstnanci 

provádějící přepracování výrobků jsou proškoleni a tento stav potvrdili svými podpisy. 

Po přepracování musí být zajištěno, ţe výrobky jsou identifikovatelné a lze je snadno 

dohledat. Měřící a monitorovací zařízení musí být identifikovatelné, bez poškození 

a pravidelně kalibrované. Všechny procesy kontroly kvality produktů musí být 

dokumentovány! Pokud jsou ve výrobě nalezeny neshodné produkty, musí být identifikovány, 

blokovány a odděleny od ostatních výrobků. V případě poškození zařízení, nástrojů 

a přípravků musí být neprodleně informován zodpovědný seřizovač dané linky.   

 

5.2.2 Top issues nástroj   

TOP issues je důleţitý a povinný nástroj ke sdílení, monitorování a řízení aktuálních 

problémů napříč divizemi organizace XY. Bývá většinou otevřen v případě významných 

výrobních a zákaznických problémů (zastavení linky, eskalované stíţnosti zákazníků, vysoké 

náklady na zmetky, nízké hodnoty RFT apod.). Pro zajištění úspěšného proběhnutí tohoto 

procesu musí být dodrţeny následující pravidla: otevření PŘP - procesu řízení problémů a 8D, 

nebo některý ze zákaznických nástrojů pro řešení problémů dříve neţ je vytvořen TOP issue 
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nástroj. Musí být sestaven řešitelský tým pro konkrétní problém a správně pouţity vybrané 

kvalitativní nástroje, jako např. (Ishikawa diagram, 5×proč, je/není atd.). Rozhodnutí 

o zaloţení TOP Issues musí být projednáno na denní poradě s divizním manaţerem 

a to na základě vyhodnocení rizik vzniklého problému. Zodpovědnost pro zaloţení TOP 

issues nástroje je na středisku, ve kterém problém vznikl (údrţba, logistika, výroba atd.), 

nejlépe však do 24 hodin od vzniku problému. Všechny otevřené TOP issues se řeší 

na týdenní poradě vrcholného managementu organizace XY. Výsledky řešení a progresu TOP 

issues jsou rovněţ reportovány do centrály organizace.  

 

5.2.3. Excelence v řízení a snižování nákladů (E.Ř.S.N.)    

E.Ř.S.N. je centralizovaný interní program organizace XY za účelem řídit aktivity 

z hlediska sniţování nákladů a zvyšování zisku. Hlavním cílem E.Ř.S.N. je zvýšit ziskovost 

celé skupiny organizace XY prostřednictvím vhodných opatření vedoucí k úspoře nákladů. 

Nástroj E.Ř.S.N. definuje úsporu jako aktivitu, která dlouhodobě vede ke zlepšení správnosti 

příslušných procesů a operací. Úspory jsou vykazovány na nákladové středisko, kde došlo 

k redukci nákladů. Výpočet úspor se počítá po realizaci na základě zdokumentovaných 

měřitelných znaků v příslušných systémech. E.Ř.S.N. opatření jsou konkrétní, plánované 

nebo neplánované aktivity, které vedou ke zlepšení výsledků organizace XY. Tato opatření 

musí být měřitelná a musí mít pozitivní vliv na ekonomické výsledky organizace. E.Ř.S.N. 

opatření překračují běţné rutinní aktivity, jako je například vyjednávání o nákupních cenách 

nebo interní opravy strojů. E.Ř.S.N. opatření v sobě také zahrnují činnosti k odstranění 

dodatečných nákladů, například ve fázi vývoje produktů nebo procesu. Typickým E.Ř.S.N. 

opatřením můţe být kupříkladu výrazné zrychlení produkce linky, naopak mezi E.Ř.S.N. 

opatření nelze zahrnout dočasně uvolněné pracovní místo.  

 

Existují čtyři rozdílné kategorie excelence v řízení a sniţování nákladů:  

 

 prodej a marketing,  

 náklady na materiál a vývoj produktů,  

 výrobní/logistické náklady,  

 provozní náklady.  

 

Organizace XY rovněţ pouţívá software, který podporuje implementaci E.Ř.S.N. během 

celého jeho ţivotního cyklu. Tento nástroj také podporuje sdílení znalostí napříč všemi 

divizemi organizace.  
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 5.2.4. Proces řízení chyb  

Proces řízení chyb je standardizovaná procedura pro řešení problémů ve výrobním 

prostředí. Chyby a problémy jsou součástí našeho kaţdodenního ţivota a někdy jsou velmi 

těţko odstranitelné. To je hlavní důvod, proč je důleţité identifikovat chyby a problémy 

v rané fázi a systematicky s nimi pracovat za účelem nalezení vhodného řešení. Jedině tímto 

způsobem je moţné zajistit, ţe se problémy nebudou opakovat. Ve výrobě organizace XY je 

vyuţíván nástroj PŘC - proces řízení chyb k rychlému a vhodnému řešení problémů, 

a to na všech úrovních. Pokud problém nemůţe být vyřešen v první řešitelské úrovni, je 

automaticky eskalován na vyšší řešitelskou úroveň. Pro zajištění efektivní komunikace mezi 

všemi úrovněmi jsou nastaveny pravidelné schůzky. V podstatě existují tři řešitelské úrovně. 

První řešitelská úroveň je v kompetenci mistrů a přímých pracovníků výrobní linky 

za podpory středního managementu. Problémy první úrovně jsou řešeny na kaţdodenních 

ranních poradách výrobního týmu dané divize. Druhou řešitelskou úroveň tvoří tým 

odborníků sloţený převáţně z pracovníků kvality, technologů a metodických specialistů 

stanovených pro řešení konkrétního problému. Scházejí se zejména jednou za týden 

na tzv. TOP issues poradách. V případě, ţe problém není úspěšně vyřešen, je eskalován 

na nejvyšší management organizace, který rozhoduje o dalším postupu a uvolňování zdrojů.  

 

Mezi hlavní výhody procesu řízení chyb patří:  

 minimalizace opakujících se problémů,  

 zrychlení reakcí na chybu,  

 sníţení nákladů,  

 zlepšení komunikace,  

 zvýšení OEE,  

 zvýšení zákaznické a zaměstnanecké spokojenosti. 

 

Audit procesu řízení chyb zahrnuje tyto oblasti:  

 postup uvolnění výrobní linky,  

 kontrolu měřících zařízení a výsledků měření,  

 kontrolu parametrů procesů a záznamů v provozních knihách strojů,  

 značení a identifikaci dílů,  

 chyby procesů a analýzy vad výrobků,  

 komunikaci mezi linkou a výrobním týmem,  
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 kvalifikaci zaměstnanců,  

 vizualizaci chyb,  

 eskalační proces,  

 další zjištění a podněty pro zlepšení. 

 

5.2.5. Systém řízení nápadů  

Organizace XY vyuţívá centrální systém pro zaznamenávání a vyhodnocování 

zlepšovacích návrhů, včetně rozhodnutí o jejich realizaci a stanovení výše odměny. Kaţdý 

zaměstnanec organizace XY můţe podat zlepšovací návrh prostřednictvím elektronického 

systému nebo můţe podat zlepšovací návrh pomocí karet, které jsou určeny pro zaměstnance 

bez přístupu k počítači.   

Mezi hlavní přínosy zlepšovacích návrhů patří:  

 zamezení úrazům a škodám,  

 zamezení ztrátám způsobených nekvalitou,  

 zefektivnění práce,  

 sníţení nákladů na materiál, energie apod., 

 sníţení nákladů na logistické procesy.  

 

Základní myšlenkou tohoto konceptu není, kolik zlepšovacích návrhů bude podáno, ale 

k jaké úspoře návrhy přispějí. Mezi hlavní zásady při posuzování nápadů patří: odpovědnost 

a spravedlnost při posuzování, vţdy uvést důvod zamítnutí, vţdy zváţit pro koho je 

zlepšovací návrh určen, nejlepší návrhy evidovat jako „Best Practice“, kontrola provedení 

a fyzické realizace, kalkulace úspor u vyčíslitelných zlepšovacích návrhů, procházet 

a kontrolovat jiţ zrealizované návrhy z důvodu duplicity. Z hlediska podávání zlepšovacích 

návrhů se v organizaci XY posuzuje:  

 míra účasti zaměstnanců, 

 vypočitatelné pouţití, 

 počet návrhů na jednoho zaměstnance, 

 míra realizace.  

 

Organizace XY jasně definovala co je a co není zlepšovací návrh. Zlepšovacím návrhem 

můţe být například zvýšení kapacity stroje, sníţení času přestaveb nebo sníţení poruchovosti 

strojů. Naopak zlepšovacím návrhem nemůţe být uznán podnět k opravě poškozeného stroje. 
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Poţadavek na rozšíření sortimentu závodní jídelny rovněţ nemůţe být brán jako zlepšovací 

návrh. V minulém roce bylo v celé skupině organizace podáno 25 837 „zlepšováků“. 

V organizaci XY pracuje po celém světě zhruba 25 000 zaměstnanců. Čistě matematicky 

vyjádřeno to znamená, ţe téměř kaţdý zaměstnanec organizace XY podal v minulém roce 

nějaký zlepšovací návrh.    

 

5.2.6. Provádění benchmarkingu v organizaci XY  

Benchmarking je důleţitým nástrojem pro porovnávání vlastních produktů organizace 

XY s produkty konkurentů, kteří patří ke světové špičce. Provádění benchmarkingové studie 

je v organizaci XY  propracovaným konceptem aţ do nejmenších detailů. Dobrý plán je klíč 

k úspěchu, proto organizace XY  vytváří kaţdý rok benchmarkingový kalendář pro kaţdý 

vyráběný produkt. Z plánu je jasné, který produkt a kdy bude podroben benchmarkingové 

studii. Pro představu, organizace XY kaţdoročně provádí benchmarking na 240 produktech. 

Benchmarkingový tým hledá zejména zajímavá technická řešení. Produkty pro srovnávání 

jsou objednávány na trhu s náhradními díly a následně jsou podrobeny nejrůznějším testům. 

Ve výjimečných případech organizace dokonce nakupuje celá vozidla pro provedení 

komplexní analýzy. V případě zkoumání produktů, se organizace XY snaţí zkoumat patenty 

ze dvou hledisek:  

 zda byly porušeny patentová práva organizace XY,  

 která technická řešení konkurentů čekají na schválení patentovým úřadem. 

 

Pro lepší práci s daty a vyhodnocování benchmarkingových studií organizace XY 

vyvinula vlastní software. Tento software obsahuje všechny dostupné informace, technická 

data a fotografie produktů konkurence. Mezi hlavní úkoly softwaru patří sběr dat:  

 o všech patentech,  

 seznam konkurentů,   

 výsledky a testy provedené na benchmarkingových vzorcích,  

 články z tisku a postřehy z autosalonů.  

 

Pro zajímavost, organizace XY má zaregistrováno více neţ 2 000 patentů. Organizace 

XY rovněţ disponuje parkovištěm, kde jsou vystavena vozidla s produkty závodu a také 

vozidla s konkurenčními systémy. Kaţdý zaměstnanec organizace si můţe vyzkoušet 

a vyhodnotit funkce vlastních a konkurenčních produktů. Pro rozvoj projektu porovnávání se 
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s konkurencí organizace XY vystavěla několik benchmarkingových místností ve svých 

závodech. V těchto benchmarkingových místnostech je vystaveno 75 produktů konkurence 

a více neţ 300 produktů je uloţeno v archivech. Exponáty jsou volně dostupné všem 

zaměstnancům.    

 

5.2.7. XPS ocenění excelence  

XPS cena je interní ocenění organizace XY, kterou jsou hodnoceny a vyznamenávány 

výkony jednotlivých poboček celé skupiny organizace XY. Čím úspěšněji jednotlivé závody 

realizují principy XPS, tím je větší pravděpodobnost, ţe se nacházejí na předním místě 

při propůjčování cen XPS. Cena XPS je udělována kaţdoročně. Vliv na umístění mají 

následující kritéria:  

 dosaţení cílů úspor (E.Ř.S.N.),  

 vyuţívání a vytváření Best Practice,  

 míra účasti při podávání zlepšovacích návrhů,  

 aplikace nástrojů XPS (MTM, 5S, OEE, SMED…) a výsledek auditu XPS.   

 

Kritéria pro udělení ceny XPS byla v roce 2015 podrobena zásadní revizi. Hodnocení 

ceny XPS bylo rozděleno do dvou fází. Vyuţívání nástrojů XPS, jako jsou například míra 

účasti při podávání zlepšovacích návrhů a vyuţívání a vytváření best practice, tvoří 60 % 

celkového hodnocení. Klíčové indikátory výkonnosti (KPIs), jako jsou cíle v oblasti kvality, 

zaměstnanců, sniţování nákladů a dodávání, činí zbylých 40 % hodnocení ceny XPS 

excelence. Principem je bodové hodnocení jednotlivých klíčových indikátorů výkonnosti. 

Hodnocení se můţe pohybovat v rozmezí od 0 do 200 bodů za kaţdou oblast. Celkově lze 

získat maximálně 1400 bodů. Konečný výsledek se převádí na procenta, a to z důvodu lepší 

interpretace. Struktura a logický rámec výpočtu klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs) 

dosaţené v minulém roce divizí organizace XY jsou uvedeny v tabulce číslo 4.  
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Tabulka 4: Struktura a logický rámec výpočtu klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs)  

KPI 

Míra dosažení cílů 

Min. 

(body) 

Max. 

(body) 

Dosaţené hodnocení 

(body) 

Zaměstnanci 

Fluktuace zaměstnanců 0 200 110  

Míra nemocnosti 0 200 70 

Kvalita 

0 Km PPM 0 200 140 

Náklady na nekvalitu 0 200 50 

Náklady Výrobní náklady 0 200 100 

Dodávky 

Zásoby 0 200 100 

Řízení logistiky 0 200 60 

Celkové hodnocení 0 1400 630 = 45% 

 

Pokud jde o vyhodnocení naplňování principů a nástrojů XPS, je v organizaci XY 

vyuţívána pěti stupňová hodnotící škála. První úroveň je nazvána začátečník, kdy organizace 

teprve začíná s rozvojem hodnocené oblasti. Druhá úroveň, pod názvem základy, 

předpokládá vyuţívání základních technik a principů v hodnocené oblasti. Třetí úroveň, 

pokročilá, definuje a popisuje všechny klíčové aspekty v hodnocené oblasti. Čtvrtá úroveň, 

nazvaná vynikající, vychází z předpokladu, ţe všechny definované a popsané činnosti jsou 

rovněţ naplňovány a dodrţovány v dlouhodobém časovém horizontu. Poslední úroveň, 

nejlepší v oboru, lze vyjádřit jako nejlepší moţné působení a dosahování mimořádných 

výsledků v hodnocené oblasti. Mezi hodnocené oblasti této části ceny XPS patří:  

 ochrana zdraví při práci,  

 organizace, 

 vedení lidí, 

 komunikace, 

 standardizace práce, 

 zlepšování, 

 proces řízení chyb,  

 základní kvalitativní pravidla organizace,  
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 řízení údrţby, 

 řízení procesů,   

 logistika, 

 JIS (Just in sequence) excelence.  

 

Kaţdá z výše uvedených oblastí má při hodnocení stejnou důleţitost a váhu z hlediska 

kritérií pro udělení ceny XPS. Příklad vyhodnocení jednoho z kritérií lze nalézt na obrázku 

číslo 28. V tomto konkrétním případě byla hodnocena oblast řízení procesů, která má 7 

dílčích podskupin. Kaţdá podskupina musí být hodnocena na 5-ti stupňové škále. V kaţdé 

dílčí podskupině lze dosáhnout minimálně 1 a maximálně 5 bodů. Jednotlivé výsledky všech 

podskupin se sečtou a vyjádří v procentuálním poměru vůči maximálnímu moţnému 

bodovému hodnocení oblasti. 

Obrázek 28: XPS hodnocení kritéria řízení procesů.
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Pro oblast řízení procesů vyšlo 63,86% plnění poţadavků v soutěţi o XPS cenu excelence 

v organizaci XY. Tímto postupem musí být vyhodnoceno všech dvanáct hodnotících oblastí, 

pokud jsou ovšem v dané divizi organizace aplikovány v celém rozsahu. Výsledky vyjádřené 

v procentech se za jednotlivé oblasti sečtou a zprůměrují. Například v minulém roce tato 

divize organizace XY, působící v České republice, dosáhla výsledku 58 % ve vyuţívání 

nástrojů XPS. 

Konečný výsledek hodnocení XPS ceny excelence je kombinací hodnocení úrovně 

vyuţití nástrojů XPS a klíčových indikátorů výkonnosti (zaměstnanci, kvalita, náklady, 

dodávky). Kaţdoroční vyhodnocení XPS provádí speciálně vyškolení pracovníci, většina 

z nich je nezávislých na posuzované divizi organizace XY. Jde o tým lidí, který provádí 

posuzování naplňování principů XPS. Je tvořen manaţery všech divizí organizace XY 

zodpovědných za rozvoj systému XPS. Vítězové ceny XPS v průměru dosahují výsledku 

mezi 65 aţ 70 %. Finální hodnotící schéma XPS ceny excelence a dosaţený výsledek divize 

organizace XY v minulém roce je uveden na obrázku číslo 29. Dosaţený výsledek 52,8 % 

stačil divizi organizace XY na konečné 9. místo z 32 účastníků v soutěţi o XPS cenu 

excelence. Pro srovnání, vítěz XPS ceny excelence v organizaci XY dosáhl konečného 

výsledku 69,52 %.   

Obrázek 29: Finální hodnotící schéma XPS ceny excelence.



 

Na závěr této podkapitoly lze říci, ţe soutěţ v XPS ceně excelence napomáhá organizaci 

zvyšovat motivaci a angaţovanost zaměstnanců. Pokud za sebou lidé vidí výsledky, motivuje 

je to k další dobré práci. Hodnocení v soutěţi XPS poskytuje organizaci zpětnou vazbu, která 

je důleţitá pro zjištění fáze, ve které se momentálně organizace nachází na cestě k dosaţení 

mimořádných výsledků. Velkým přínosem XPS ceny excelence je skutečnost, ţe se můţou 

z hlediska výkonnosti porovnávat všechny divize organizace XY. Lze tak jednoduše 

identifikovat divize organizace, které nedosahují poţadované výkonnosti a díky tomuto 

nástroji se organizace XY můţe na tyto divize více zaměřit. Závody, které dosahují 

výborných výsledků v hodnocení ceny XPS, sdílejí svou dobrou praxi se všemi divizemi. 

Dochází tak k synergickému efektu a zlepšení organizace XY jako celku. Pokud organizace 

zná svá slabá místa, můţe snáze podniknout opatření vedoucí ke zlepšení. Rozhodně 

koncepce XPS za posledních 10 let svého ţivota výrazně přispěla ke sniţování nákladů 

organizace, zvýšení angaţovanosti zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a byla 

úrodnou půdou pro vytváření nápadů vedoucí k excelentním výkonům. Cílem systémů XPS je 

neustálé zlepšování procesu, s vizí zůstat v budoucnu konkurenceschopní a úspěšní 

v naplňování podnikových cílů.        

 

5.2.8. Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací principů excelence  

Pokročilé metody a nástroje podporující zvýšení celkové výkonnosti přinesly organizaci 

XY řadu výhod, ale také i některé specifické problémy. Mezi výhody patří zejména vyšší 

angaţovanost a hrdost zaměstnanců na úspěchy organizace. Úspěšně vedený projekt řízení 

nápadů organizaci XY kaţdoročně generuje úspory v řádech milionů EUR. Tento projekt sazí 

zejména na selský rozum pracovníků výroby, kteří často přináší geniální a jednoduchá řešení 

sloţitých problémů. Benchmarking se rovněţ velmi osvědčil z hlediska porovnávání se 

s nejlepšími na trhu. Tento nástroj funguje jako preventivní prvek a zabraňuje zaostávání 

za konkurencí. Benchmarking je hnacím motorem, který podporuje inovativní činnost 

organizace XY. 

Systém excelence v řízení a sniţování nákladů E.Ř.S.N.  je velmi uţitečným 

pomocníkem na cestě k neustálému sniţování podnikových nákladů. Bohuţel, i tento nástroj 

v sobě skrývá spoustu mezer a nedokonalostí. Jedním z nedostatků tohoto systému je 

i moţnost počítat v rámci úspor nápravné opatření, které vede k vyřešení mimořádných 

nákladů spojených s dodáním nekvalitních dílů. V zájmu všech dodavatelů by mělo být 

dodání kvalitních dílů a nezpůsobovat tím tak dodatečné náklady zákazníkovi, např. ve formě 
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navyšování počtu některých testů a zkoušek. Vyřešení tohoto stavu by, dle mého názoru, 

nemělo být bráno jako úspora nákladů a rovněţ se tato úspora by neměla počítat do ukazatele 

E.Ř.S.N.  

Za zmínku rovněţ stojí TOP issue nástroj, který pomáhá eskalovat problémy na vyšší 

řešitelskou úroveň. Z mého pohledu, ne vţdy tato eskalace vede k vyřešení problémů. Z mé 

osobní zkušenosti, eskalace některých problémů na vyšší management dokonce vyústila 

ke zpomalení řešení celé záleţitosti. Tento nástroj by měl být vyuţíván jen v uváţených 

případech. Postrádá totiţ smysl eskalovat banální problémy, které se mohou vyřešit bez účasti 

TOP managementu. Zájem všech špiček organizace nemusí být vţdy ţádoucí a nemusí nutně 

vést k rychlému a správnému řešení nastalé situace.    

Definování základních pravidel managementu kvality je důleţitý krok ke standardizaci 

procesů. Tyto základní pravidla slouţí k poučení zaměstnanců, jak mohou svými kroky 

ovlivňovat kvalitu produktů. Pozitivním přínosem těchto interních pravidel organizace XY je, 

ţe zaměstnanci si vţdy ví rady při řešení jednoduchých výrobních problémů, které mohou 

v praxi nastat. Základní pravidla managementu kvality organizace XY nelze v ţádném 

případě brát jako dostačující pro naplňování rozdílných poţadavků různých zákazníků. Jde 

o nezbytné minimum, které musí být vţdy a za všech okolností dodrţováno.    

Rád bych uvedl několik doporučení pro organizace, které uvaţují o implementaci 

některého z modelů excelence. Organizace by měla především zavést a udrţovat jen nezbytně 

nutné nástroje k dosaţení excelence. Ztrácí smysl na začátku zavádět velké mnoţství nástrojů 

a pomůcek bez posouzení logického provázání. Je důleţité vţdy zvolit jen několik vybraných 

nástrojů, které organizace bude podporovat a rozvíjet. Všem zainteresovaným zaměstnancům 

musí být vysvětlen účel a smysl těchto jednotlivých nástrojů. Pro udrţení potřebné motivace 

a angaţovanosti, musí být zaměstnanci pravidelně informováni o výsledcích a poznatcích 

plynoucích z vyuţívání nástrojů excelence. Za klíčové povaţuji, podrobně si nastudovat 

základní principy a podstatu modelů excelence. Nepochopení či špatná interpretace některých 

pojmů, můţe totiţ vést k celkovému neúspěchu zavádění modelů excelence. Excelence je 

především o poctivosti zaměstnanců a důslednosti během její implementace. Podcenění 

rozvoje některého z kriterií modelů excelence můţe vést k jisté nevyváţenosti na cestě 

k dosaţení excelentních výsledků. Neméně důleţitá je rovněţ podpora vedení organizace, 

a pokud nevěří v tento projekt, nemá smysl ho vůbec zavádět. Chtěl bych závěrem 

podotknout, ţe pokud by bylo jednoduché dosáhnout excelence, kaţdá organizace by to bez 

váhání udělala. Proto je nesmírně důleţitá trpělivost a zarputilost při zavádění některého 

z modelů excelence ze strany všech zainteresovaných zaměstnanců.   
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Závěr  

V diplomové práci se mi podařily splnit všechny vytyčené cíle vyplývající ze zadání. 

První tři cíle diplomové práce byly zaměřené zejména teoreticky. Podstatou bylo popsat 

a definovat teoretická východiska excelence organizací. V této části jsem vysvětlil pojem 

a principy excelence organizací. Uvedl jsem rovněţ studii ekonomických dopadů aplikace 

principů modelů excelence provedenou Dr. Vinodem Singhalem z Georgia Institute of 

Technology a Dr. Kevinem Hendricksem z University of Western Ontario v USA v letech 

1984 aţ 1994. Charakterizoval jsem několik ve světě často vyuţívaných koncepcí modelů 

excelence. Dále jsem popsal vybrané metody a nástroje prosazování modelů excelence.  

Čtvrtým prakticky zaměřeným cílem diplomové práce bylo provést analýzu přínosů 

a rizik zavádění modelů excelence do praxe organizací působících v českém trţním prostředí. 

Dotazníkovým šetřením byly organizace dotazovány na jejich praktické zkušenosti 

s vyuţíváním modelů excelence. Z celkově 321 dotazovaných organizací zaslalo zpět 

vyplněný dotazník 61 organizací. Z toho 16,39 % organizací aktivně pracovalo s některým 

z modelů excelence. Toto číslo bohuţel neodráţí reálný stav vyuţívání modelů excelence 

v České republice. Byly totiţ záměrně osloveny zejména ty organizace, které vyuţívají 

některý z modelů excelence.  

Z odpovědí organizací pracujících aktivně s modely excelence vyplynulo, ţe největší 

bariérou pro jeho úspěšné zavedení je nedostatečná znalost dané problematiky. Podle většiny 

dotázaných organizací je jedním z největších přínosů modelů excelence zvýšená 

angaţovanost a spokojenost zaměstnanců. Navíc má také pozitivní vliv na spokojenost 

zákazníků. Také lze říci, ţe zavedený model excelence má pozitivní vliv na ekonomické 

výsledky u většiny dotázaných organizací.  

Další část průzkumu se věnovala organizacím, které mají sice povědomí o problematice 

modelu excelence, ale z nějakého důvodu ho nezavedly do své praxe. Podle průzkumu má 

64,16 % organizací povědomí o problematice modelů excelence. Zbylých 35,84 % organizací, 

které působí na našem území, nemá vůbec ponětí o existenci modelů excelence. Drtivá většina 

organizací s povědomím o modelech excelence odpověděla, ţe nemá v úmyslu tuto koncepci 

do své praxe zavést. Všeobecně sdíleným názorem bylo, ţe to není nikým, a ani vedením 

společnosti, poţadováno, a z tohoto důvodu organizace nemají potřebu implementovat ţádný 

z modelů excelence. Největší bariérou bránící zavedení modelů excelence je, dle těchto 

organizací, časová náročnost a nedostatek lidských zdrojů. Organizace se také potýkají 

s nedůvěrou vedení, ţe model excelence povede k celkovému zlepšení výkonnosti.  
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Zajímavým postřehem průzkumu byla skutečnost, ţe 10,67 % organizací se bojí finanční 

náročnosti ve spojení se zavedením modelu excelence. Proti této obavě hovoří fakt, ţe 

organizace, které jiţ mají zavedený nějaký model excelence, ani v jednom případě neoznačily 

finanční náročnost jako významnou komplikaci během zavádění modelu! 

Poslední část průzkumu se zaměřila na organizace, které nemají ţádné povědomí 

o existenci modelů excelence. Největší příčinou chatrného povědomí o modelech excelence 

je, a to podle téměř poloviny dotázaných organizací, nedostatek zdrojů a publicity dané 

problematiky.  

Pátým cílem diplomové práce bylo provést případovou studii dosahování excelence 

v prostředí strojírenské výrobní organizace. Účelem bylo demonstrovat praktickou 

implementaci některých přístupů a nástrojů k dosaţení excelence v organizaci XY. Stručně 

byla popsána historie a významné úspěchy organizace XY. Bylo vysvětleno základní schéma 

a principy, které organizaci XY pomáhají k mimořádným výsledkům.  Podrobně byly rovněţ 

rozebrány jednotlivé interní nástroje organizace XY. Většina těchto klíčových nástrojů tvoří 

důleţité know-how organizace XY. Tyto nástroje jsou na míru navrţeny pro specifické 

potřeby organizace XY. Dále byla popsána metodika a definována jednotlivá kritéria 

pro udělování interní ceny excelence v organizaci XY. Závěrem jsou shrnuty všechny mé 

praktické poznatky a zkušenosti s aplikací principů excelence v organizaci XY. Ve stručnosti 

jsem také poskytnul několik rad a doporučení pro organizace, které uvaţují o implementaci 

některého z modelů excelence.   
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Příloha 1:  
 

ANALÝZA PŘÍNOSU A RIZIK ZAVÁDĚNÍ MODELŮ EXCELENCE 
DO PRAXE ORGANIZACÍ 

 

Dobrý den,  

jmenuji se David Waloszek a jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia oboru Management kvality na VŠB-TUO. Tento dotazník slouţí jako podklad 

pro mou diplomovou práci na téma: Analýza přínosu a rizik zavádění modelů 

excelence do praxe organizací. Je vypracován pod vedením pana prof. Jaroslava 

Nenadála na VŠB-TUO.  

Excelenci organizace je moţno definovat jako způsob řízení organizace za účelem 

dosahování mimořádných výsledků společnosti ve všech jejich aspektech. Těchto 

mimořádných výsledků lze dosáhnout prostřednictvím vyuţívání znalostí 

a dovedností z praxe nejúspěšnějších a nejvýkonnějších organizací světa, tzv. best 

practice. Většina modelů excelence vychází z koncepce TQM – Total Quality 

Management. Zde můţete nalézt odkaz na webovou stránku zabývající se 

problematikou modelu excelence z podhledu Evropské nadace pro management 

kvality (EFQM): http://www.efqm.org/efqm-model/what-is-excellence 

 Model excelence můţe být nástrojem nebo lépe řečeno průvodcem k dosaţení 

excelence organizace, přičemţ je objektivním způsobem zjišťována pozice 

organizace na škále excelentnosti za účelem odhalení silných a slabých míst 

představující hodnotný potenciál ke zlepšení. 

Účelem tohoto dotazníku je zjistit, jak si stojí organizace z hlediska znalostí 

a praktické vyuţitelnosti modelů excelence v českém trţním prostředí. Vyplněný 

dotazník prosím zašlete nejpozději do 7. února 2018 na emailovou adresu: 

david.waloszek.st@vsb.cz. Dotazník je zcela anonymní, jména organizací nebudou 

v ţádném případě v této diplomové práci zveřejněny. Děkuji Vám za Váš čas 

strávený během vyplňování dotazníku. 

Pokyny ke správnému vyplnění 

Pro označení Vašich odpovědí prosím kurzorem myši označte prázdné políčko , 

jedním kliknutím u odpovědi označte políčko a změňte jej na zaškrtnuto .  
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U některých otázek můţete označit více moţností. Tyto otázky jsou označeny 

symbolem 

V případě, ţe jste u otázky vyzváni k doplnění informací, vypište je prosím 

do připravených šedých polí. 

Dotazník je koncipován do tří částí. První část dotazníku zkoumá základní informace 

o Vaší organizaci z hlediska oboru zaměření, velikosti, certifikátech managementu 

kvality a vztahu organizace k modelům excelence. Druhá část dotazníku je určena 

pro organizace, které mají povědomí o modelech excelence, ale zatím je z nějakého 

důvodu neaplikovaly do praxe. Třetí část je pro organizace, které zatím nemají 

ţádnou zkušenost s modely excelence.    

Po vyplnění dotazníku nezapomeňte uloţit Vámi provedené změny.  
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1. část 
 
Otázka č. 1.1 
 
V jaké oblasti Vaše organizace působí: 

 Automobilový průmysl  

 Všeobecný strojírenský průmysl  

 Výroba oceli a ţeleza  

 Těţební průmysl  

 Chemický průmysl  

 Stavební průmysl  

 Potravinářský průmysl  

 Oděvní průmysl  

 Farmaceutický průmysl  

 Energetický průmysl  

 Zdravotnictví  

 Vzdělávání  

 IT technologie  

 Elektrotechnický průmysl  

 Jiné odvětví: Zde prosím napište předmět podnikání      

Otázka č. 1.2 
 
Jak velká je Vaše organizace z hlediska počtu zaměstnanců? 
 

 do 50 zaměstnanců   

 od 50 do 500 zaměstnanců  

 nad 500 zaměstnanců  
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Otázka č. 1.3  
 
Má Vaše organizace certifikovaný systém managementu? 
 

 Ano – zvolte prosím jaký:  

 IATF 16949/ ISO TS 16949  

 ISO 9001  

 ISO 14001  

 OHSAS 18001  

 ISO/IEC 27001  

 IRIS/ISO/TS 22163  

 Jiný: Zde napište jaký  

Ne  

Otázka č. 1.4  
 
Pracuje Vaše organizace s některým z modelů excelence? 
  

 Ano – zvolte, jaký model Vaše organizace pouţívá:  

 EFQM model excelence  

 Malcolm Baldrige Model  

 Deming Prize 

 Model zralosti CMM (Capability Maturity Model)  

 Kanji’s Business Excellence Model (KBEM)  

 Jiný: Zde napište jaký      

 Ne – Přejděte k vyplňování 2. části dotazníku  
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Otázka č. 1.5  
 
Jak dlouho Vaše organizace systematicky pracuje s modelem excelence?  
 

 Méně neţ rok  

 1 aţ 3 roky   

 3 aţ 5 let  

 5 aţ 10 let  

 více neţ 10 let   

Otázka č. 1.6 
  
Vyskytly se nějaké obtíže během aplikace modelu excelence? 
 

 Finanční náročnost 

 Nedůvěra vrcholového vedení 

 Nedostatečné znalosti dané problematiky  

 Neochota pracovníků k jakýmkoliv změnám   

 Pochyby z hlediska finanční návratnosti  

 Časová náročnost na lidské zdroje (nedostatek lidských zdrojů)  

 Ţádné  

 Jiné: Zde uveďte případná další úskálí implementace  
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Otázka č. 1.7 
 
Co bylo hlavním impulzem k zavedení modelu excelence ve Vaší organizaci? 
 

 Poţadavek zákazníků 

 Rozhodnutí managementu na základě dlouhodobé strategie rozvoje organizace  

 Dobrá zkušenost od konkurenčních firem  

 Zvýšení úrovně systému managementu kvality  

 Zlepšení celkové výkonnosti organizace   

 Jiné: Zde napište další důvody     

Otázka č. 1.8  
 
Přihlásila se někdy Vaše organizace do soutěže o národní cenu kvality? 
 

 Ano 

 Ne 

Otázka č. 1.9 
 
V čem je podle Vás hlavní přínos sebehodnocení vůči kritériím modelu 
excelence? 
 

 Odhaluje slabá místa organizace  

 Definuje, jaká je míra vyzrálosti systému managementu  

 Odhaluje, jak efektivně jsou uplatňovány principy excelence v organizaci  

 Funguje jako nástroj k porovnání s konkurencí  

 Poskytuje reálná data z hlediska měření výkonnosti organizace  

 Jiné: Zde prosím definujte další přínosy  
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Otázka č. 1.10  
 
K čemu přispěl ve Vaší organizaci zavedený model excelence? 
 

 Vyšší angaţovanost a spokojenost zaměstnanců 

 Zvýšení atraktivity u zákazníků  

 Sníţení rozsahu neshod výrobků nebo sluţeb  

 Méně zákaznických reklamací  

 Vyšší spokojenost zákazníků  

 Lepší vnímaní organizace okolím  

 Ţádný příspěvek  

 Jiné: Zde napište další přínosy    

Otázka č. 1.11 
 
Změnila se výkonnost organizace po zavedení modelu excelence do praxe? 
 

 Výrazně vzrostla 

 Rostla  

 Stagnovala  

 Klesala  

 Výrazně klesala   
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Otázka č. 1.12 
 
Ve kterých oblastech došlo ke zvýšení výkonnosti organizace, jako 
efektu systematické práce s modelem excelence? Pokud máte k dispozici 
data, napište prosím procentuální změnu parametrů. 
 

 Provozní zisk:  

 Trţby: 

 Hodnota akcií:  

 Změna nákladů: 

 Celková aktiva: 

 Spokojenost zákazníků: 

 Spokojenost zaměstnanců:  

 Zákaznické reklamace:  

 Jiné: Zde napište další změny vykonnostních ukazatelů  

                               Prostor pro Vaše komentáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde můţete vyuţít prázdný prostor, kde můţete vyjádřit svůj názor k dané problematice, případně doplnit 
informace, které nebyly v dotazníku zmíněné a povaţujete je za důleţité.  
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Otázka č. 1.13 
 
Budete mít zájem získat výsledky tohoto průzkumu?  
 

 Ano Zde napište e-mailovou adresu, na kterou chcete výsledky analýzy zaslat  

 Ne   

Děkuji Vám za čas strávený během vyplňování tohoto dotazníku a Vaši pomoc, která 

povede ke vzniku vědecké studie z hlediska aplikace modelů excelence v českém 

trţním prostředí. Část 2 a 3 prosím nevyplňujte. Mějte hezký zbytek dne. 
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2. část 
 
Otázka č. 2.1 
 
Máte povědomí, že ve světě existují modely excelence? 
 

 Ano – pokračujte prosím ve vyplňování 2. části 

 Ne – vyplňte pouze 3. část dotazníků  

Otázka č. 2.2  
 
Uvažuje Vaše organizace o implementaci některého z modelů excelence? 
 

 Ano  

 Ne Zde uveďte prosím důvod     

Otázka č. 2.3 
 
V čem vidíte největší úskalí v zavedení modelu excelence ve Vaší organizaci? 
 

 Finanční náročnost 

 Nedůvěra vedení, ţe model excelence povede k celkovému zlepšení výkonnosti  

 Nedostatečně kvalifikovaní zaměstnanci  

 Časová náročnost a nedostatek lidských zdrojů  

 Nedostatečná motivace zaměstnanců  

 Pokročilý systém managementu kvality není prioritou organizace  

 Jiné: Zde uveďte prosím další překáţky k zavedení modelu excelence   

Otázka č. 2.4  
 
Myslíte si, že úspěšně zavedený model excelence může přispět ke zlepšení 
celkové výkonnosti organizace? 
 

 Ano 

 Ne 

Otázka č. 2.5 
 
Ve které oblasti si myslíte, že úspěšně zavedený model excelence může přispět 
ke zlepšení celkové výkonnosti organizace? 
 

 Zvýšení spokojenosti zákazníků 
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 Zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

 Zlepšení hospodářského výsledku organizace 

 Zvýšení konkurenceschopnosti organizace 

 Zvýšení atraktivity organizace u zákazníků  

 Zlepšení vnímaní organizace okolím  

 Zlepšení systému managementu kvality  

 Jiné: Zde uveďte prosím další oblasti, které mohou přispět k zlepšení  

 V ţádné  

Otázka č. 2.6 
 
Myslíte si, že v současné době ekonomického rozmachu by přispěl zavedený 
model excelence k vyšší konkurenceschopnosti organizace? 
 

 Určitě ano  

 Nejspíš ano  

 Zavedení modelu excelence nemá ţádný vliv na konkurenceschopnost 

 Spíš ne  

 Určitě ne  

Otázka č. 2.7  
 
Budete mít zájem získat výsledky tohoto průzkumu?  
 

 Ano Zde napište e-mailovou adresu, na kterou chcete výsledky analýzy zaslat  

 Ne   

Děkuji Vám za čas strávený během vyplňování tohoto dotazníku a Vaši pomoc, která 

povede ke vzniku vědecké studie z hlediska aplikace modelů excelence v českém 

trţním prostředí. Část 3 prosím nevyplňujte. Mějte hezký zbytek dne. 
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3. část 
 
Otázka č. 3.1 
 
V čem vidíte hlavní příčinu, že ve Vaší organizaci neexistuje povědomí o 
modelech excelence?  
 

 Nedostatek zdrojů a publicity 

 Nezájem vedení o moderní trendy v systémech řízení managementu  

 Nedostatečné vzdělání zaměstnanců  

 Negativní zkušenosti se systémy managementu kvality (např. ISO 9000 apod.)  

 Jiné: Zde uveďte, prosím další příčiny nedostatečného povědomí     

Otázka č. 3.2 
 
Ve kterých oblastech si myslíte, že potřebujete zlepšit výkonnost Vaši 
organizace? 
 

 Zisk  

 Spokojenost zákazníků  

 Inovace a modernizace zařízení  

 Spokojenost a sníţení fluktuace zaměstnanců 

 Vnímaní organizace okolním prostředím  

 Zlepšení systému managementu kvality  

 Sníţení nákladů organizace  

 Sníţení počtu reklamací  

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Jiné: Zde uveďte další oblasti, které chcete zlepšit     
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Otázka č. 3.3  
 
Myslíte si, že Váš systém řízení organizace funguje správně a nepotřebuje 
zlepšovat? 
 

 Ano 

 Ne 

Otázka č. 3.4  
 
Myslíte si, že úspěšně zavedený pokročilý systém managementu kvality může 
mít pozitivní dopad na ekonomické výsledky organizace? 
 

 Určitě ano  

 Nejspíš ano  

 Pravděpodobně nemá ţádný vliv na ekonomické výsledky 

 Spíš ne  

 Určitě ne  

Otázka č. 3.5  
 
Budete mít zájem získat výsledky tohoto průzkumu?   
 

 Ano Zde napište e-mailovou adresu, na kterou chcete výsledky analýzy zaslat  

 Ne   

Děkuji Vám za čas strávený během vyplňování tohoto dotazníku a Vaši pomoc, která 

povede ke vzniku vědecké studie z hlediska aplikace modelů excelence v českém 

trţním prostředí. Mějte hezký zbytek dne. 
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Příloha 2: Seznam oslovených organizací  

AAS Automative s.r.o. Bakov nad Jizerou  

ABB s.r.o. Ostrava  

ABBOTT LABORATORIES , s.r.o. Praha 

ACE TRADE spol. s.r.o. Ústí nad Orlicí  

ADW AGRO, a.s. Krahulov  

AeskuLab, k.s. Ostrava   

AF – Consult Czech Republic s.r.o.  Praha  

AFEED, a.s. Hustopeče  

Agrostav a.s. Ústí nad Orlicí  

AGROTEC Group,  a.s. Hustopeče  

AgroZZN, a.s. Rakovník  

AHOLD Czech Republic, a.s. Praha  

Akzo Nobel coatings CZ, a.s. Opava  

Albertinum, odborný léčebný ústav, Ţamberk     

Alema Lanškroun a.s.  

Alibona a.s. Litovel  

ALPA a.s. Velké Meziříčí  

ALPER a.s. Prostějov 

Alubra s.r.o. Krnov  

ALVEL a.s. Praha 

ALWAID s.r.o., Milonice  

AQUA-STYL, spol s.r.o. Drţovice  

Arcelor Mittal Ostrava a.s.  

ARMATURY Group, a.s. Dolní Benešov  

Aspena s.r.o. Praha  

ASPERA, spol. s.r.o. České Budějovice    

ASV výrobní druţstvo. Rychnov nad Kněţnou  

ATG s.r.o. Praha   

AUDACIO, a.s. Brno 

AUTO ELSO, s.r.o. Praha  

AUTO JAROV s.r.o. Praha  

AUTO-BRANKA, spol. s.r.o. Náchod  

Autometal, spol. s.r.o. Zaluţeny  

Autoneum CZ s.r.o. Bor  

Auto-Racek a.s. Humpolec  

Avire s.r.o. České Budějovice  

B a K production, s.r.o. Písek  

B.Braun Medical s.r.o. Praha  

Backer Elektro CZ, a.s. Hlinsko  

BAUER MEDIA PRAHA, v.o.s. Praha   

BBH ŠTÍTKARNA s.r.o. České Budějovice  

BD SENSORS, s.r.o. Buchlovice   

Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Praha  

BENEŠ A LÁT a.s. Poříčany 

BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav  

Bercon Fluidsystems s.r.o. Plzeň  

BIS a.s. Plzeň  

BODIT TACHOV s.r.o.  
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Bohemia lázně a.s. Karlovy Vary  

Bohemiatex, s.r.o. Litomyšl  

BOHEMILK, a.s. Opočno  

BOKI Industries a.s.  Kolín  

Brano a.s. Hradec nad Moravicí  

Brose CZ s.r.o. Kopřivnice  

C.O.S. CREW MANAGEMENT s.r.o. Praha      

CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o. Polnička    

CENTES spol. s.r.o. České Budějovice  

Centrum andragogiky, s.r.o., Hradec Králové  

Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Ostrava  

CeWe Color a.s. Praha  

COMPOSITE COMPONENTS, a.s. Choceň  

Cyklos Choltice v.d. Choltice  

ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. Ostrava  

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s.r.o. Dukovany  

DCK Bohemia a.s. Holoubkov  

DCK Holoubkov Bohemia a.s.  

DECOLETA a.s. Jihlava 

DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad  

DERUTEX, s.r.o. Příbor  

DESKO a.s. Desná  

DEVA-FM s.r.o. Frýdek Místek  

DONAUCHEM, s.r.o. Nymburk  

DONGHEE Czech s.r.o. Český Těšín  

DONGWON s.r.o. Třinec  

Dopravní Stavby Brno, s.r.o.  

DP-WORK s.r.o. Vysoké Mýto  

DRAK FACTORY s.r.o., Rumburk  

DŘEVOTVAR s.r.o. Slepotice  

DŘEVOZÁVOD PRAŢAN s.r.o. Praha  

DUFONEV R.C., a.s. Brno  

Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace. Kdyně  

EBA PRAHA. s.r.o. Praha  

E-CONSULT, s.r.o. Praha  

EFES, spol. s.r.o. Praha     

ELAKOV PRODUCTION s.r.o., Nosislav  

ELFE, s.r.o. Krnov  

ELFIUM s.r.o. Jirkov  

Eligo a.s., Brno  

ELKO Nová Knín, v.d.   

ELMTRADE SE, Praha  

EMPLA AG, spol. s.r.o., Hradec Králové  

ENERGOCHEM a.s., Brno   

ESB Rozvaděče, a.s. Brno  

FABIO PRODUKT, spol. s.r.o.  Holín  

FARMTEC, a.s. Jistebnice  

Farní charita Neratovice  

Federal-Mogul Friction Products, a.s. Kostelec nad Orlicí  

FERRAM STROJÍRNA s.r.o. Opava  
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FESTA SERVIS spol. s.r.o. Olomouc  

FINIDR s.r.o. Český Těšín 

FLEXCON, s.r.o. Jablonné nad Orlicí  

FLEXIMA s.r.o. Ústi nad Orlicí 

FORMKOV, spol. s.r.o. Praha  

FORTEX – AGS. a.s. Šumperk  

Frýdlantské strojírny a.s. Frýdlant  

Fuji Koyo Czech s.r.o. Plzeň  

GD Druckguss s.r.o. Vodňany  

GEOSAN GROUP a.s. Praha  

GINZEL s.r.o. Loděnice u Berouna  

GTL, spol s.r.o. Říčany  

Gumotex, a.s. Břeclav  

Gymnázium Ţďár nad Sázavou  

HAUK, s.r.o. Police nad Metují   

HBH odpady, s.r.o. Havlíčkův Brod  

HENNLICH, s.r.o. Litoměřice  

HESTEGO, a.s. Vyškov  

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. Klášterec nad Ohoří 

Holoubek – Protect a.s. Pardubice  

Hořické strojírny spol. s.r.o.  

Hotel Olšanka, s.r.o. Praha   

HŢP a.s. Prostějov  

Channel Crossing s.r.o. Praha  

CHEVAK Cheb, a.s.   

CHODOVAR, spol. s.r.o. Chodová Planá  

CHOTĚBOŘSKÉ STROJÍRNY a.s.  

Icopal Vedag CZ s.r.o. Olomouc  

IKEM – sluţby s.r.o. Praha  

IMALAB s.r.o. Uherský Brod  

Incontio CR s.r.o. Brno  

Inovační centrum Ústeckého kraje  

INPO CZ s.r.o., Praha  

Intercolor, a.s., Červená Voda  

IPG s.r.o. Milotice nad Bečvou  

IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Plzeň  

JD Dvořák, s.r.o. Praha  

JEDNOTA, spotřební druţstvo. České Budějovice  

Jihomoravský kraj  

JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA spol. s.r.o. Ústí nad Labem  

JK Labs s.r.o. Praha  

JMB-Steel s.r.o. Frýdek-Místek  

Kaka CZ s.r.o. Kněţevec  

KASKO spol s.r.o. Brno  

KLAUS Timber, a.s. Kasejovice  

KOMA-Industry, s.r.o. Ostrava  

KOMAS, spol. s.r.o. Opava   

KONSTRUKPOL, s.r.o. Horšovský Týn    

Kovárna VIVA, a.s. Zlín  

KOVO Hněvotín s.r.o. Olšany u Prostějova  



101 

 

Kovodruţstvo, výrobní druţstvo Stráţov  

KOVOKON Popovice, s.r.o. Kunovice  

KOVONA SYSTEM, a.s. Český Těšín    

KOVOSVIT MAS a.s. Sezimovo Ústí 

KOVOVÝROBA Marek a syn s.r.o. Rosice  

KPDH Strojírna, s.r.o. Ostrava    

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  Zlín  

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o. Brno  

KROK CZ, v.o.s., Hranice  

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Ústí nad Labem  

KZK Bojkovice, s.r.o., Bojkovice 

LABARA, s.r.o. Velká Bíteš  

LAC s.r.o. Hrušovany u Brna  

Lach – Ner. s.r.o., Neratovice  

LAKOL s.r.o. Kolín  

LARM, a.s. Netolice  

LENA – hračky s.r.o. Dolní Benešov  

LIGUM spol. s.r.o. Jablonec nad Nisou  

LINTECH, spol. s.r.o. Domaţlice  

LLOYD COILS EUROPE s.r.o. Praha  

LOGARITMA a.s. Moravičany  

LUMAS Plzeň s.r.o.  

MADISSON s.r.o. Praha  

MA-DONA s.r.o. Tábor 

Magnesium Elektron CZ, s.r.o. Louka u Litvínova  

Masarykova Univerzita, Brno  

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKY VÝZKŮM s.r.o. Ostrava  

Mediform, spol. s.r.o. Brno  

MEDIFORM, spol. s.r.o., Brno  

MESIT holding a.s. Uherské Hradiště  

Město Benešov  

Město Hranice  

METALPLAST CZ s.r.o. Hradec Králové  

METECH s.r.o. Věrovany  

Metech Stamping s.r.o. Věrovany  

MEVA a.s. Roudnice nad Labem  

Miele technika s.r.o. Uničov  

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY  

MOCCA, spol. s.r.o. Liberec   

MODELÁRNÁ LIAZ, spol. s.r.o. Liberec  

MONTEP s.r.o., Most  

MOTORPAL a.s. Jihlava  

MPD s.r.o. Rakovník  

MS technik, spol. s.r.o. Roţnov pod Radhoštěm    

MSV Metal Studénka, a.s.  

MZ Liberec, a.s. Rudník  

Nemocnice Kyjov 

Nemocnice na Homolce, Praha  

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.   

Nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o.  
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Nemocnice Strakonice a.s.  

Nemocnice Ţatec, o.p.s., Ţatec  

NORDIC STEEL s.r.o. Fulnek  

 NSK IZOLACE s.r.o. Plzeň   

O.K. Trans Praha spol. s.r.o. Chyně  

OBRABEX, s.r.o. Vysoké Mýto  

OMB composites EU a.s. Králíky  

Oncomed manufacturing, a.s. Brno  

Ondřejovická strojírna a.s. Zlaté hory  

OSEVA UNI a.s. Choceň  

Oseva UNI Choceň a.s.  

Palivový kombinát Ústí, s.p.    

Pawlica, s.r.o. Praha   

PF Plasty, s.r.o. Chuchelná  

PHARMIX, s.r.o. Kroměříţ  

Pickering Interfaces s.r.o. Třinec  

Pipelife Czech s.r.o. Otrokovice  

PNEUFORM Hulín, a.s.  

Praţská strojírna a.s. Praha  

PRECIOSA, a.s. Jablonec nad Nisou  

PREDECO, a.s. Bílina   

Prefa Brno a.s.  

PREFA PRO, a.s. Zápy  

PRESBETON Nova, s.r.o. Olomouc  

PROBAS spol. s.r.o. Světla nad Sázavou  

Protoworks, s.r.o. Praha  

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.  Velká Bíteš  

PSP Machinery s.r.o. Přerov  

QTK s.r.o. Veřovice 

Rada městské části: Praha 18 Letňany  

RETEX, a.s. Moravský Krumlov   

RKL Slévárna, s.r.o. Dolní Benešov  

ROSSMANN, spol. s.r.o. Praha    

SAK spol. s.r.o. Vimperk  

Seaborne Plastics, s.r.o. Brno  

Senior Flexonics Czech, s.r.o. Olomouc  

SENSIT, s.r.o. Roţnov pod Radhoštěm  

SEVEN-K, s.r.o. Králiky   

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice  

SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o. Kladno  

Schneider Food, s.r.o. Praha  

Siemens s.r.o. Mohelnice  

Silniční laboratoř, s.r.o. Dubí  

SKALIČAN, a.s. Česká Skalice   

SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o.  

SMP CZ s.r.o., Praha  

SNEO a.s. Praha  

SOLEA CZ výrobní druţstvo, Rybník  

SPADIA LAB, a.s. Nový Jičín  

Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o. Plzeň  
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Spur, a.s. Zlín  

STEELTEC CZ, s.r.o. Třinec-konská  

STERCH-INTERNATIONAL, s.r.o., Olomouc  

STROJÍRNA SOBĚSLAV s.r.o.  

STROJÍRNA Vehovský s.r.o. Otice  

Strojírny a stavby Třinec, a.s.  

Střední odborná škola a Střední odborné učeliště technické Třemošnice   

SUNGWO HITECH s.r.o. Ostrava  

Svatavské strojírny s.r.o. Svatava   

SVUM-CZ s.r.o., Tři Dvory  

SYNER s.r.o. Praha  

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav  

ŠKODA VAGONKA a.s.  

Škrobárny Pelhřimov a.s.  

Šmeral Brno a.s.  

Šroubárna Trutnov a.s.  

TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice  

TEDOM a.s. Výčapy  

Techcentrum, s.r.o.  Česká Třebová 

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 

Teknia Uherský Brod, a.s.  

Tesla Blatná a.s. Blatná  

Těšínská tiskárna, a.s. Český Těšín  

Těšínské papírny s.r.o.  

TFP universal, a.s. Čestlice  

Thomayerova nemocnice, Praha  

Tig Tech, s.r.o. Opava  

TOKOZ, a.s. Ţďár nad Sázavou  

TOP HOTELS GROUP a.s. Praha  

TOS VARNDORSF, a.s.  

TOSHULIN, a.s. Hulín  

TrimCon s.r.o. Praha  

Třinecké ţelezárny a.s. Třinec  

TTS energo, s.r.o. Třebíč  

Tvarmetal s.r.o. Vysoké mýto  

TVD – Technická výroba, a.s. Rokytnice  

UNICAPITAL a.s. Praha  

United Polymers s.r.o. Hranice  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

UPLINE CZ, s.r.o. Obrnice  

USSPA s.r.o. Dolní Dobrouč  

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.  

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Brno  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno  

Vale – Bohemia, s.r.o. Litomyšl  

VAMIFIL, spol. s.r.o. Ţďár nad Sázavou   

VAPOS, spol. s.r.o. Jičín  

Vibracoustic CZ s.r.o. Mělník  

Viscuma s.r.o. Zábřeh  

Vítkovice Cylinders, a.s. Ostrava  
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VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. Ostrava  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno   

Vodní sklo a.s. Brno  

VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína  

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

VUCHZ a.s. Brno  

Vysočina Education, příspěvkova organizace. Jihlava  

Vysoká škola ekonomická v Praze 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o., Praha  

VÝTAHY MORAVIA CZ, spol s.r.o. Olomouc  

VÝTAHY s.r.o. Velké Meziříčí  

Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha  

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. 

VZÚ Plzeň a.s.  

WITTE Nejdek spol. s.r.o. Nejdek  

WMV, a.s. Bzenec  

Z STUDIO, spol. s.r.o. Zlín  

Základní škola Letovice, příspěvková organizace. Letovice 

ZAPA beton, a.s., Hulín  

Zebra technologies CZ s.r.o. Brno  

ZF Electronics Klašterec s.r.o.  

ŢDB DRÁTOVNA, a.s. Bohumín  

4ISP s.r.o.  Úvaly  

 

     


