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Anotace 
 

 Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu a zavádění systému managementu 

jakosti dle ISO 9001 v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka a následně 

stanovit doporučení vycházející z tohoto hodnocení. 

 

 Teoretická část je zaměřena na definování charakteristiky systému managementu 

kvality v malé organizaci a zásad všeobecně. Jsou zde také navrženy způsoby provedení 

měření spokojenosti zákazníků. 

 

 Praktická část obsahuje popis průběhu měření spokojenosti a jeho vyhodnocení. 

Data pro vyhodnocení byla získána pomocí navrženého dotazníků, který byl poskytován  

na závěr zprostředkovaného školení organizace. Poté byla provedena analýza současného 

stavu, byly definovány znaky spokojenosti a stanoveny váhy k těmto znakům. 

K vyhodnocení výsledků byla použita metoda srovnávání pomocí výběrových průměrů                

a směrodatných odchylek. 

 

Annotation 
 

 The aim of the thesis was to analyze the implementation of quality management 

system in small organization with regard to customer satisfaction and to determine the 

recommendations based on this assessment. 

 

 The theoretical part is aimed at defining the characteristics of a quality management 

in a small organization and general principles. They also propose ways to implement the 

measurement of customer satisfaction. 

 

The practical part describes the course of the satisfaction measurement and 

evaluation. Data for evaluation were obtained using the proposed questionnaire which was 

provided at the end of mediated training organization. The present state analysis was 

carried out, the satisfaction signs were defined. For the results evaluation the value of 

calculation of customer satisfaction index method was used as well as the method of the 

comparison with the help of selected averages and standard differences.



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

1 
 

Obsah  

 

1. ÚVOD..................................................................................................................3 

2. CHARAKTERISTIKY KONCEPCÍ MANAGEMENTU KVALITY ....... ..4 

3. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ........ ...6 

3.1 VÝVOJ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY PODLE NOREM ŘADY ISO 9000 .........8 
3.2 VYMEZENÍ ROZSAHU SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ....................................10 
3.3 ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY .....................................................................11 
3.3.1 Zaměření na zákazníka ................................................................................11 
3.3.2 Vedení a řízení lidí (vůdčí role) ...................................................................11 
3.3.3 Zapojení lidí.................................................................................................12 
3.3.4 Procesní přístup...........................................................................................13 
3.3.5 Systémový přístup k managementu ..............................................................13 
3.3.6 Neustálé zlepšování......................................................................................14 
3.3.7 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech .........................................15 
3.3.8 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy....................................................15 

3.4 POŽADAVKY NORMY ISO 9001:2000..................................................................16 
3.4.1 Kapitola 4 - Systém managementu kvality...................................................16 
3.4.2 Kapitola 5 – Odpovědnost managementu....................................................17 
3.4.3 Kapitola 6 – Management zdrojů ................................................................18 
3.4.4 Kapitola 7 – Realizace produktu .................................................................19 
3.4.5 Kapitola 8 – Měření, analýza a zlepšování..................................................20 

3.5   PROCESNÍ PŘÍSTUP .............................................................................................21 
3.6 PŘÍNOSY ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ....................................25 

4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY V MALÉ ORGANIZACI....... ..26 

4.1 POJETÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH ORGANIZACÍ ........................................................26 
4.2 VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH ORGANIZACÍ ....................................................27 
4.3 VÝHODY A BARIÉRY MANAGEMENTU KVALITY V  MALÝCH ORGANIZACÍCH ........29 
4.3.1 Výhody zavedení účinného systému managementu kvality ..........................29 
4.3.2 Bariéry stojící v zavádění systému managementu kvality............................30 

4.4 POSTUP ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V  MALÉ ORGANIZACI ....30 
4.4.1 Základní kroky implementace norem ISO Ř. 9000 v malých organizacích .31 

5. NÁVRH A REALIZACE PR ŮZKUMU SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍK Ů 
V MALÉ ORGANIZACI ................................................................................36 

5.1 ÚVOD..................................................................................................................36 
5.2 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA..................................................................................37 
5.3 METODY MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA[2] ................................................41 
5.3.1 Rámcový postup měření spokojenosti zákazníků .........................................44 
 5.3.1.1    Definování zákazníků ................................................................................44 
 5.3.1.2  Definování znaků spokojenosti a jejich vah..............................................44 
 5.3.1.3  Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků.....................47 
 5.3.1.4  Stanovení velikosti výběru (vzorkování zákazníků) ..................................50 
 5.3.1.5  Výběr vhodné metody sběru dat................................................................52 

 



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

2 
 

 

6. REALIZACE M ĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍK Ů ........................55 

6.1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE SPOLEČNOSTI...............................................55 
6.2 POPIS MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ..........................................................55 
6.3 VÝPOČET INDEXU SPOKOJENOSTI SE ZNAKY SLUŽEB...........................................60 
6.4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ POMOCÍ VÝBĚROVÝCH PRŮMĚRŮ....................61 
 A SMĚRODATNÝCH ODCHYLEK............................................................................61 

7. DOPORUČENÍ A ZÁV ĚR .............................................................................65 

8. POUŽITÁ LITERATURA..............................................................................67 

9. SEZNAM OBRÁZK Ů .....................................................................................69 

10. SEZNAM TABULEK......................................................................................70 

11. SEZNAM PŘÍLOH..........................................................................................71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

3 
 

1. Úvod 
 

 
Spokojený zákazník je loajální a přináší podniku peníze, zatímco nespokojený může 

strhnout své okolí a firmě tím způsobit značné ztráty. 

 
Toto tvrzení je všeobecně známé a praxí potvrzené. K provádění průzkumu má také 

významný vliv konkurenčního prostředí a v neposlední řadě normy ISO řady 9000, kdy 

toto měření považují za standard a předepisují povinnost organizace sledovat                               

a vyhodnocovat spokojenost zákazníků. Tudíž spokojenost zákazníků patří do skupiny 

nehmotných zdrojů, které významně rozhodují o úspěšnosti jakékoliv organizace. Rovněž 

vrcholové vedení organizace by mělo projevit zájem o názory, postoje a preferované 

hodnoty současných a budoucích zákazníků.  

 

Charakteristickým rysem v podnikatelské sféře se stala výrazná orientace                        

na zákazníky. Nejen zprostředkování služby či výroba produktu a jejich cena, ale i celkový 

rozvoj organizací ve vyspělých zemích zohledňují v nejvyšší možné míře požadavky                   

a potřeby zákazníků. Pokud cílem organizace je udržení se na trhu, pak potřebuje 

spokojeného zákazníka. 

 

 Systematické měření a sledování trendů vývoje spokojenosti zákazníků pomůže 

identifikovat názory na poskytované služby, výrobky a jejich úroveň. Výsledky, které se 

měřením spokojenosti zákazníků získají a následně jejich převedením do vstupů                       

pro procesy zlepšování zajistí trvalý rozvoj společnosti. 

  

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu v organizaci, jakým 

způsobem je dosud prováděno měření spokojenosti zákazníků a provést návrh a realizaci 

vhodné metodiky. Pro získání potřebných informací bude použit průzkum dotazníkové 

metody. Završení diplomové práce má obsahovat zhodnocení výsledků průzkumu                          

a stanovení návrhu opatření ke zlepšení. 
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2. Charakteristiky koncepcí managementu kvality 
 

Ve světovém managementu v současné době hrají významnou roli tři koncepce 

managementu kvality: 

 

� koncepce odvětvových standardů; 

� koncepce ISO; 

� koncepce TQM. 

 

 

Obrázek 1 Koncepce managementu kvality 

 

Jedná se o soubor předpokladů, východisek, předpisů, norem, na kterých mohou být 

systémy managementu kvality vytvářeny. Každá svou mírou přispívá k rozvoji systému 

managementu ve společnosti. Tyto koncepce jsou od sebe odlišné na základě náročnosti      

na zdroje a znalostí lidí a v neposlední řadě na orientaci své zainteresované strany. 
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I když se tato koncepce řadí mezi historicky nejstarší je náročnější na požadavky určené 

normami ISO řady 9000. Není vhodným podnětem pro malé organizace a organizace 

poskytující služby. Charakteristickým znakem pro zavádění a certifikace systému 

managementu kvality v automobilovém průmyslu je podle specifikace ISO/TS 16949:2002 

nebo podle specifikace IRIS, sloužící pro zabezpečení vysoké kvality železničního 

průmyslu. 

 

Koncepce TQM 
 

Po definování prvních požadavků na systém managementu kvality podle podnikových                   

a odvětvových standardů docházelo ke stále větší koordinaci všech činností a oblastí, jako 

jsou plánování, průzkum trhu, vývoj, výroba, distribuce, servis a další. Toto „celkové 

řízení kvality“ se začíná uplatňovat i v nevýrobní sféře.  

 

Jelikož se jedná o filozofii managementu organizací, není proto nijak svázaná 

normami a předpisy. Poskytuje pouze různé modely, které mohou sloužit k rozvoji 

organizace. Jedná se například o model Demingovy ceny za jakost, model americké 

Národní ceny Malcolma Baldrige, EFQM Model Excelence. Základními principy TQM 

jsou: orientace na zákazníka, vedení lidí a týmová práce, partnerství s dodavateli, rozvoj              

a angažovanost lidí, orientace na procesy, neustálé zlepšování a inovace, měřitelnost 

výsledků, odpovědnost vůči okolí. 

 
Koncepce ISO 
 
Tato koncepce uplatňuje generický charakter, to znamená její uplatnění není nijak 

omezeno. Je prospěšná jak ve výrobních organizacích, tak v podnicích služeb, bez ohledu 

na jejich velikost.  Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Jedná se 

o soubor minimálních požadavků, které by měly být ve firmách uvedeny do života. Avšak 

pouze striktní uplatňování této koncepce nemůže zaručit základní cíl účinného 

managementu kvality, tj. plnou spokojenost a loajalitu zákazníků včetně dobrých 

ekonomických výsledků. Celá koncepce ISO musí být chápána jako začátek cesty                    

ke špičkové kvality. A to je u mnohých firem dosti často zapomínáno.  

Přesto jako výchozí je brána koncepce ISO, které budou věnovány následující řádky. 
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3. Charakteristika systému managementu kvality 
 

Systém managementu kvality si lze nadefinovat podle vlastní úvahy nebo převzít z ucelené 

a již ověřené řady norem ISO 9000. Systém dle norem řady ISO 9000 se osvědčil díky 

praxí a podložen zkušenostmi. Jedná se o soubor norem, vydaných Mezinárodní organizací 

pro normalizaci (ISO) a Evropským výborem pro normalizaci (CEN), který normy vydal 

jako evropské normy. 

 

Soustava norem ČSN EN ISO 9000:2006 je tvořena základním souborem 4 norem: 

 

�  ČSN EN ISO  9000:2006   Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

�  ČSN EN ISO  9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky 

�  ČSN EN ISO  9004:2001 Směrnice pro zlepšování výkonnosti 

�  ČSN EN ISO 19011:2003  Směrnice pro auditování systému managementu kvality                  

a systému environmentálního managementu 

 

Obrázek 2 Vazba norem ČSN EN  ISO ř. 9000 
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Normy řady ISO 9000 poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního 

systému managementu kvality. Vyvinula je technická komise ISO/TC 176. Tyto normy 

nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků,                  

které musí být v organizaci zavedeny. Normy nejsou specifické pro žádný druh produktů            

a dají se uplatnit ve všech oborech výroby a služeb. Mohou být rovněž doplněny                            

o tzv. odvětvové standardy (např. automobilový průmysl – VDA nebo QS 9000;                 

armáda – AQUAP). 

 

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí poměrně rozsáhlý výklad a definice pojmů 

souvisejících s kvalitou, managementem, organizací, procesem, výrobkem, znaky kvality, 

shodou, dokumentací, zkoušením, audity, procesy měření apod. Tato norma pak definuje                 

i obecné principy managementu kvality. [10] 

 

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 je souborem základních požadavků, které musí 

všechny organizace (včetně malých) plnit, aby byla prokázána jejich schopnost 

zabezpečovat požadovanou úroveň svých produktů a služeb. Není určena k interní aplikaci,                           

ale především pro účely externího posuzování shody (např. při certifikačních auditech). [10] 

 

Norma ČSN EN ISO 9004:2001 je návodem na to, co všechno by měl efektivní 

systém managementu kvality obsahovat. Právě tato norma je určena k interní aplikaci 

v rámci jednotlivých organizací. Její respektování zvýší celkovou výkonnost organizací. 

[10] 

 

ČSN EN ISO 19011:2003 je obecně vypracovanou směrnicí pro realizaci                     

tzv. auditů, tedy procesů posuzování stavu systému managementu kvality s cílem 

identifikovat příležitosti k jeho dalšímu zlepšování. [10] 

 

 Dohromady tyto normy tvoří koherentní soubor norem na systémy managementu 

kvality usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu. 

 

Podkladem pro zavádění prvního kroku v rámci budování systému v organizacích 

je považována norma ČSN EN ISO 9000:2006 a ČSN EN ISO 9001:2009, pomocí níž je  
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možné dosáhnout první úrovně výkonnosti. Avšak zde nesmí organizace setrvat, ale musí 

se rozvíjet. V současné době většina organizací nad tímto pravidlem zaostává a stagnuje.   

 

A co více, mnohé organizace se honosí vlastnictvím daného certifikátu kvality několik let   

a používají je jako důkaz spolehlivé dodávky služeb či produktů. Skutečnost je mnohdy 

jiná. Vlastnictví ISO certifikace navíc automaticky negarantuje, že se organizace opravdu 

drží procesů zajišťujících dodávku kvalitních služeb nebo produktů. Ty totiž u některých 

dodavatelů přestanou fungovat v okamžiku, kdy certifikační autorita opustí dveře firmy,               

a zároveň dokládá v nepochopení vedení managementu organizace jednoho z osmi 

základních principů - a to je neustálé zlepšování.  

 

Postupy pro zlepšování základního stupně jsou obsaženy v normě                                 

ČSN EN ISO 9004:2001. Cílem této normy je zlepšování výkonnosti organizace, 

spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran, a tím přesahuje základní rámec 

požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, a činí tak následují směr k aplikaci koncepce 

TQM. 

 
3.1 Vývoj systému managementu kvality podle norem řady ISO 9000 
 
Normy řady ISO 9000 ve srovnání s jinými normami přinesly obrovský rozvoj po celém 

světě, byly převzaty národními normalizačními systémy a byly uznány podnikatelskou 

sférou i v mimoevropských zemích. Globální význam těchto norem přiměl autory dále tyto 

normy zdokonalovat podle požadavků modernizující se světové výroby a obchodu. Proto 

v následujících odstavcích je uveden základní výčet revizí norem řady ISO 9000. 

 

V roce 1987 byly Mezinárodní organizací pro normalizaci – ISO poprvé zveřejněny 

normy, které se zabývaly požadavky na systém kvality a technickými požadavky                        

na výrobky. 

 

 V roce 1994 byl jejich obsah a struktura poprvé revidovány. Normy ISO řady 9000 

byly nezávazné a založené na modulárním systému tj. přesně definovaných postupů 

posuzování shody. 
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K druhé revizi došlo v roce 2000, kdy se normy ISO 9001:1994 a ISO 9002:1994 nahradily 

normou ISO 9001:2000, která je založena na procesní orientaci systému managementu 

kvality. 

 

 V čase psaní této kapitoly ještě nebyl k dispozici oficiální překlad normy                         

ISO 9001:2008. Tato norma nezavádí žádné nové požadavky, pouze vyjasňuje dosavadní 

požadavky ISO 9001:2000, které nahrazuje, s cílem zlepšení souladu se systémem 

environmentálního managementu podle ISO 14001:2004. 

 

Na základě revidované verze dojde k několika změn oproti dosud platné normě                  

ISO 9001:2000, mimo jiné: 

 

- přibude povinnost firmy dodržovat aplikovatelné požadavky právních                             

a technických předpisů; 

- i v dalších požadavcích dojde ke sladění s normami užívanými v integrovaných 

systémech řízení (vazba systému řízení kvality na environmentální řízení a systém 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

- změny doznají i požadavky týkající se nezbytné způsobilosti zaměstnanců, kteří 

vykonávají práci ovlivňující shodu produktu s požadavky; 

- ve všeobecných požadavcích se objeví vysvětlení pojmu „outsourcing“;                    

- k povinnostem souvisejícím s určováním požadavků týkajících se produktu 

přibudou nově i činnosti po dodání produktu, tj. např. činnosti v rámci záruky, 

smluvní závazky jako jsou služby údržby a doplňkové služby, které mohou 

zahrnovat recyklaci nebo konečné odstranění produktu. Příklad rozsahu změn:  

• nynější znění článku 7.5.4 „Majetek zákazníka“: 

jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je 

nevhodný k použití, musí se to oznámit zákazníkovi a musí se o tom udržovat 

záznamy (viz 4.2.4) 

nově:  

jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je 

nevhodný k použití, musí organizace podat zprávu zákazníkovi a musí se o tom 

udržovat záznamy (viz 4.2.4). [18] 
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V současném pojetí revizí norem se ISO 9004:2008 bude týkat [18]: 

- rozšíření 8 zásad managementu kvality na 12 principů; 

- důraz má být nově kladen na inovaci, přizpůsobení se novým podmínkám                   

za účelem zvýšení konkurenceschopnosti organizací s využitím nástrojů 

sebehodnocení, na vizi (poslání) organizace, na sledování zájmů zainteresovaných 

stran; a zaměření se na udržitelný rozvoj místo výkonnosti.  

 

3.2 Vymezení rozsahu systém managementu kvality 
  
Požadavkem normy ISO 9001:2000 je vymezení oblasti použití systému managementu 

kvality, popř. specifikace a zdůvodnění vyloučení. Součástí je popis procesů a jejich 

vzájemné působení mezi procesy systému managementu kvality. 

 

V souvislosti s rozhodnutím o zavedení systému managementu kvality by vedení 

organizace mělo rozhodnout, v kterých částech organizace uvažovaný systém zavede,            

resp. na jaké organizační složky se zaváděný systém nebude vztahovat. V tomto případě 

tyto skutečnosti musí být jasně uvedeny na certifikátu, kterých částech organizace se týká.  

 

V mezinárodní normě ISO 9001:2000 jsou specifikovány požadavky na systém 

managementu kvality v případech, kdy organizace: 

a) potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje 

požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů;  

b) má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto 

systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě 

s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky předpisů. [9] 

 

Základní dokument, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech 

zajišťování systému managementu kvality v organizaci, je Příručka kvality. Tento 

dokument popisuje politiku a strategii organizace v oblasti kvality, jak ve vztahu 

k interním a externím zákazníkům, tak k dalším zainteresovaným osobám organizace. 

Příručka kvality může mít libovolnou formu podle potřeb organizace a její součástí je 

vymezení požadavků tematického okruhu, které jsou pro danou organizaci relevantní.  

 

 



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

11 
 

Případné vyloučení požadavků se týká kapitoly 7 v normě ISO 9001:2000, které nemají  

logické opodstatnění v organizaci. 

 

3.3 Zásady managementu kvality 
 

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým               

a transparentním způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového 

systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace, a to               

na základě potřeb zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje management kvality 

společně s dalšími disciplínami managementu. [10] 

 

Bylo identifikováno osm zásad managementu kvality, které může vrcholové vedení 

používat pro vedení organizace ke zvýšení výkonnosti. [10] 

 

3.3.1 Zaměření na zákazníka 
 

Prosperita organizace plně závisí na spokojeném zákazníkovi, proto zákazník rozhoduje               

o tom, co si koupí. Tato zásada zdůrazňuje skutečnost, že o kvalitě nerozhoduje producent 

výrobku nebo poskytovatel služeb, ale konečný verdikt rozhodne sám uživatel.  

 

Proto vedení organizace má především: 

-  definovat toho, kdo je pro organizaci zákazníkem; 

- porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků; 

- plnit požadavky zákazníků rychle a efektivně; 

- snažit se překonat očekávání zákazníků; 

- systematicky měřit spokojenost a loajalitu zákazníků; 

- neustále rozvíjet vztahy se zákazníky. 

 

3.3.2 Vedení a řízení lidí (vůdčí role) 
 

Tato zásada je obtížně realizovatelná u malých firem. Jelikož zde je nutné zaměnit význam 

slova uváděného v normách „zaměstnanec“ což znamená, že systém managementu kvality 

je výhradně určen pouze pro velké organizace, které jsou rozděleny na majitele, vedení               

 



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

12 
 

a zaměstnance. U malých  organizací, kde tato struktura neexistuje je nutné nahradit toto 

členění pojmem pracovníci – pod nimiž se míní i úzce spolupracující další firmy.                     

 

Na základě této zásady pak role vedení je nezastupitelná při: 

- formulování poslání organizace; 

- stanovení a vyhlášení vize organizace; 

- deklarování strategických cílů v souladu naplnění vyhlášené vize a v souladu 

s posláním organizace; 

- vyhlášení politiky kvality; 

- identifikování a prosazování firemní kultury; 

- specifikování odpovědnosti a pravomoci; 

- vytváření prostředí pro aktivní zapojení a rozvoj schopností pracovníků; 

- zajištění a poskytnutí potřebných zdrojů; 

- poskytování svým jednáním a postoji příklad ostatním. 

 

3.3.3 Zapojení lidí 

 
V současné době je zaměstnanec chápán jako interní zákazník a vlastník znalostí 

nezbytných pro další rozvoj, proto aktivita a moudrost zaměstnanců jsou největším 

bohatstvím každé organizace. Významnou roli sehrávají výcvik, komunikace a motivační 

systémy. Lidé jsou hnacím motorem organizace a hrají prvořadou roli. 

 

V souvislosti s touto zásadou musí vedení organizace: 

- komunikovat se zaměstnanci, že každá jejich činnost hraje důležitou roli pro plnění 

strategických cílů organizace; 

- neustálé nabádání zaměstnanců pro odhalování slabých míst za účelem jejich 

maximální výkonnosti; 

- nejen přidělování odpovědností zaměstnanců, ale rovněž pravomocí; 

- trvale vzdělávat zaměstnance na všech úrovních řízení; 

- sdílení nejlepších praktik v organizaci; 

- systematické zkoumání zpětné vazby zaměstnanců. 
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3.3.4 Procesní přístup 

 
Požadovaného výsledku se dosáhne s mnohem vyšší účinností, jsou-li činnosti a související 

zdroje řízeny a chápány jako procesy. Rovněž i pro malou organizace je přínosem  

 

uvědomit si vlastní procesy,  určit si jejich průběh a označit jejich slabá místa. Identifikace 

slabých míst je zásadním krokem k jejich odstranění. 

 

Klíčové procesy je nutné chápat jako procesy, které: 

- mají největší vliv na kvalitu produktu; 

- obsahují největší riziko zákaznické nespokojenosti; 

- obsahují riziko neplnění legislativních požadavků; 

- zahrnují největší ekonomická rizika; 

- silně závisí na kvalifikaci personálu; 

- jsou příčinnou největších problémů. 

 

K aplikaci této zásady je nutné: 

- identifikovat klíčové procesy; 

- jmenovat  pro každý proces svého vlastníka, který je odpovědný za výstupy                    

a za efektivní průběh procesu a současně stanovit jeho odpovědnosti a pravomoce; 

- definovat vstupní a výstupní veličiny a jejich cílové hodnoty; 

- dohlížet na provázanost s předcházejícími a následnými činnostmi; 

- systematicky monitorovat a měřit výkonnosti procesů; 

- neustále zlepšovat procesů na základě měření metrik. 

 

3.3.5 Systémový přístup k managementu 

 
Identifikace, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá 

k efektivnímu a účinnému porozumění smyslu organizace při dosahování jejich cílů. 

 

K naplnění této zásady organizace musí: 

- definovat strukturu procesů s  předchozí zásadou; 

- odhalovat a definovat informační a hmotné vazby a logické návaznosti; 
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- pochopení nutnosti uvolňování zdrojů pro neustálé zlepšování výkonnosti procesů. 

 

3.3.6 Neustálé zlepšování 

 
Je základním krokem nového pojetí norem. Trvalým cílem organizace je zvyšování 

spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Neustálé zlepšování procesů je 

spolu s řízením lidských zdrojů nezbytným předpokladem k dosahování strategických cílů. 

Zlepšování se týká všech aktivit, které směřují k nové úrovni výkonnosti zaměstnanců, 

procesů, produktů i systému managementu. Zde se ovšem objevuje problém stanovení 

měřítek, jejich měření a vyhodnocování. Dle Obrázku 3 Celý princip je postaven                               

na opakovatelnosti procesů, neboť jen tak lze stanovit měřítka a měřit kvalitu je možné 

pouze u stejných veličin, což prakticky nepřipadá při originalitě každého projektového 

řešení v úvahu. Zde se mění nejen projekty, měřítka a vstupní parametry u každého případu, 

ale i většinou zákazník.  

 

Proto lze rozlišit dva základní přístupy ke zlepšování a to: 

� postupnými menšími změnami- KAIZEN; 

� skokovými zlomovými změnami – reengineering. 

 

 

 

Obrázek 3 Neustálé zlepšování 
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V rámci naplňování této zásady každá organizace musí: 

- systematicky odhalovat slabé stránky a chápat je jako příležitosti ke zlepšování; 

- soustavně rozvíjet prostředí, které přispívá k tvořivosti zaměstnanců; 

- uvolňovat potřebné zdroje pro neustálé zlepšování a zároveň hodnocení jejich 

efektivnosti. 

 

3.3.7 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

 
Efektivita při rozhodování je založena na analýze údajů a informací. 

Předpokladem je: 

- správné provádění měření a monitorování; 

- analýza údajů dle využívání vhodných statistických metod při splnění jejich  

požadavků; 

- komunikace výsledků analýzy dat napříč všem zainteresovaným osobám, atd. 

 

3.3.8 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 

 
Spolupráce organizace s dalšími dodavateli je základem každé činnosti, pokud zde existuje 

dodavatel. Vytváření stálých, fungujících dodavatelských vztahů je předpokladem úspěchu 

a nutnost spolehnutí na obchodní partnery, při zachování principů kontroly je součástí 

činnosti. Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah 

zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu. 

 

K aplikaci této zásady je nutno provádět: 

- výběr klíčových významných dodavatelů; 

- pravidelně hodnotit  okamžité výkonnosti dodavatelů; 

- sdílení nejlepších praktik. 
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 3.4 Požadavky normy ISO 9001:2000 
 
V normě ISO 9001:2000 jsou definované požadavky: 

 

� kapitola 4: Systém managementu kvality 

� kapitola 5: Odpovědnost managementu 

� kapitola 6: Management zdrojů 

� kapitola 7: Realizace produktu 

� kapitola 8: Měření, analýzy a zlepšování. 

 

3.4.1 Kapitola 4 - Systém managementu kvality 

 
Číslování článků je zachováno podle normy ISO 9001:2000. 

4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 
 
 

Obrázek 4 Struktura kapitoly 4 Systém managementu kvality normy ISO 9001:2000 

 
Tato kapitola tvoří základní pohled na organizaci – definování procesů s ohledem                     

na charakter organizace a produktů a jejich dokumentace.  

 

Základní požadavky na systém definované kapitolou 4: 

 

- identifikace procesů potřebných pro systém managementu kvality; 

- určení sekvence a vzájemné působení těchto procesů; 

- určení kritérií a metod  pro zajištění efektivního řízení a vykonávání těchto procesů; 

- zajištění dostupnosti všech zdrojů a informací nutných k vykonávání                               

a monitorování procesů; 

- monitorování, měření a analyzování těchto procesů; 

- implementace činností, které jsou nezbytné k dosahování plánovaných výsledků                 

a neustálého zlepšování těchto procesů. 

 
4.1  
Všeobecné požadavky  

4.2 Požadavky na dokumentaci 
 
 
                  

4.2.1 
Všeobecně  

4.2.2 
Příručka 
kvality 

4.2.3 
Řízení 
dokumentů  

4.2.4 
Řízení 
záznamů  
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3.4.2 Kapitola 5 – Odpovědnost managementu 
 

Číslování článků je zachováno podle normy ISO 9001:2000. 

5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 
 
 

Obrázek 5 Struktura kapitoly 5 Odpovědnost managementu normy ISO 9001:2000 

 

Povinnosti na vedení organizací : 

 

- vytvoření v organizaci prostředí, kde uplatňování požadavků zákazníků bude 

naprostou prioritou; 

- v politice kvality nutno deklarovat plnění požadavků zákazníků při uvolňování 

zdrojů k neustálému zlepšování systému managementu kvality; 

- přerozdělování cílů kvality na všechny části organizace; 

- rozvoj systémů managementu kvality podrobit účelnému plánování zdrojů                      

a postupů; 

- definování odpovědnosti a pravomocí pro veškeré funkce v systému managementu 

kvality; 

- zajištění komunikačních forem mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

5.1  
Osobní 
angažovanost  
a aktivita 
managementu  

5.2 
 
Zaměření  
na zákazníka  

5.3 
 
Politika 
jakosti  

5.4 Plánování  

5.4.1 
Cíle 
jakosti  

5.4.2  
Plánování systému 
managementu 
jakosti  

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace  
 

5.6 Přezkoumání systému managementu  

5.5.1 
Poskyto-
vání 
zdrojů  

5.5.2 
Představitel  
managemen-
tu  

5.5.3 
Interní 
komu-
nikace  

5.6.1 
Všeobec-
ně       

5.6.2 
Vstup pro 
přezkoumá-
ní  

5.6.3 
Výstup 
pro 
přezkou-
mání  



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

18 
 

 

3.4.3 Kapitola 6 – Management zdrojů 
 

Dle požadavků normy se předpokládá, že zdroje by měly být poskytovány nejen                    

pro uplatňování, ale také pro zlepšování a zvyšování efektivity systému managementu 

kvality. 

 

Číslování článků je zachováno podle normy ISO 9001:2000. 

6. MANAGEMENT ZDROJ Ů 
 
 

Obrázek 6 Struktura kapitoly 6 Management zdrojů normy ISO 9001:2000 

 

Základní požadavky kapitoly 6: 

 

- zajištění nezbytné odborné způsobilosti, vzdělání, výcviku pro zaměstnance, kteří 

provádějí práce ovlivňující kvalitu produktů; 

- poskytování a udržování infrastruktury potřebné pro dosažení shody s požadavky 

na produkt; 

- řízení pracovního prostředí, které je v souladu s požadavky na produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 
 
Poskytová-
ní zdrojů  

6.2 Lidské zdroje  

6.2.1 
Všeobec
-ně  

6.2.2 
Odborná způsobilost, 
 vědomí závažnosti  
a výcvik  

6.3 
 
Infrastruktura  

6.4 
 
Pracovní 
prostředí  
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3.4.4 Kapitola 7 – Realizace produktu 
 

Zde mohou být některé požadavky vyloučeny, pouze v případě nenarušení schopnosti 

organizace. 

 

Číslování článků je zachováno podle normy ISO 9001:2000. 

 

Obrázek 7 Struktura kapitoly 7 Realizace produktu normy ISO 9001:2000 

 

Požadavky na veškeré podstatné procesy Realizace produktu: 

- identifikování a přezkoumání požadavků zákazníků; 

7. REALIZACE PRODUKTU  

7.1 
Plánování 
realizace 
produktu 

7.2 Procesy týkající se zákazníka 

7.2.1 
Určování požadavků 
týkajících se produktu 

7.2.2 
Přezkoumání 
požadavků týkajících se 
produktu 

7.2.3 
Komunikace se 
zákazníkem 

7.3 Návrh a vývoj 

7.3.1 
Plánování 
návrhu  
a vývoje 

7.3.2 
Vstupy pro 
návrh  
a vývoj 

7.3.3 
Výstupy z 
návrhu  
a vývoje 

7.3.4 
Přezkoumání 
návrhu a 
vývoje 

7.3.5 
Ověřování 
návrhu  
a vývoje 

7.3.6 
Validace návrhu  
a vývoje 

7.3.7 
Řízení změn 
návrhu a 
vývoje 

7.4 Nakupování 

7.4.1 
Proces  
nakupování 

7.4.2 
Informace  
pro 
nakupování 

7.4.3 
Ověřování 
nakupova-
ného 
produktu 

7.5 Výroba a poskytování služeb 

7.5.1 
Řízení 
výroby a 
poskytování 
služeb 

7.5.2 
Validace 
procesů 
výroby a 
poskytování 
služeb 

7.5.3 
Identifikace  
a sledovatel-
nost 

7.5.4 
Majetek 
zákazníka 

7.5.5 
Ochrana 
produktu 

7.6 
Řízení monitorovacích a měřících 
zařízení 
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- návrh a vývoj produktu; 

- nakupování hmotných a informačních vstupů a služeb; 

- řízení měřících zařízení a prostředků monitorování. 

3.4.5 Kapitola 8 – Měření, analýza a zlepšování 

 
Číslování článků je zachováno podle normy ISO 9001:2000. 

 

Obrázek 8 Struktura kapitoly 8 Měření, analýza a zlepšování normy ISO 9001:2000 

 

Tato kapitola je nejzásadnější pro funkčnost a výkonnost organizace. 

Požadavky na měření, analýzy a zlepšování systému managementu kvality zahrnující: 

 

- plánování procesů měření, analýzy a zlepšování; 

- měření produktů a řadu systémových měření např. 

� měření spokojenosti zákazníků, které bude dále blíže pojednáváno 

v následujících kapitolách; 

� měření spokojenosti zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran; 

� benchmarking; 

� měření výkonnosti systému managementu kvality; 

� měření nákladů vztahujících se ke kvalitě a výkonnosti procesů; 

- řízení neshodného produktu; 

- požadavky na analýzu získaných dat; 

- zlepšování systému managementu kvality. 

 8. MĚŘENÍ,  ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ  

8.1 
Všeobecně 

8.2 Monitorování a měření 

8.2.1 
Spokojenost 
zákazníka 

8.2.2 
Interní 
audit 

8.2.3 
Monitorování a 
měření procesů 

8.2.4 
Monitorování a 
měření produktu 

8.3 
Řízení 
neshodného 
produktu 

8.4 
Analýza 
údajů 

8.5 Zlepšování 

8.5.1 
Neustálé 
zlepšování 

8.5.2 
Opatření k 
nápravě 

8.5.3 
Preventivní 
opatření 
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3.5   Procesní přístup 
 
,,Úspěch nepřijde za námi, musíme se za ním vydat a získat ho.“ 

                                                                                           Marva Collinsová 
 

Současné dramatické změny v ekonomickém prostředí a koneckonců vliv finanční krize, 

která vyústila v hospodářskou krizi vyvolávají v organizacích k přehodnocení jejich 

podnikatelských záměrů. Jejich součástí je zejména hledání úspor v různých činnostech 

podniku. Tato klíčová otázka se týká procesně orientovaného pohledu na organizaci,                

kdy procesní přístup je systematická identifikace a řízení procesů používaných 

v organizacích  a jejich vzájemných vztahů. Vedení managementu si čím dál tím více 

uvědomuje, že veškeré procesy v organizacích se odvíjejí od požadavků zákazníků a jiných 

zainteresovaných stran. Bude-li nežádoucí variabilita v procesu, bude i ve výsledcích, 

nehledě na to, zda se jedná o výrobní či nevýrobní sféru. Vzniká začarovaný kruh,                   

kde zákazníci jsou nespokojení a v lepším případě dochází ke klesající poptávce.                               

ISO 9001:2000 podporuje procesně orientovaný systém managementu kvality založený                 

na metodologii PDCA nebo-li Demingově cyklu viz. Obrázek 8. 

 

Obrázek 9 Cyklus PDCA a ISO 9001:2008 
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Management (vedení organizace) 

Cyklus začíná získáváním informací, následně pokračováním v jejich analýze a popisem 

řešeného problému.  

 

S návazností na normu ISO 9001:2000 – vybrané kapitoly: 

 

� kapitola 4 Systém managementu kvality 

� kapitola 5 Odpovědnost managementu 

� kapitola 6 Management zdrojů. 

 

Plánuj (PLAN) 

Představuje most mezi tím, kde jsme a tím, kde chceme být. Úkolem je prověřit současnou 

výkonnost a posoudit případné problémy či omezení procesů. V rámci tohoto cyklu je 

výchozí mise a vize organizace. Dále se jedná o etapu zlepšování, kterou je možné 

charakterizovat kroky: 

 

- uvědomění si potřeby zlepšování; 

- ustavení řešitelského týmu; 

- definování problému a stanovení cílů zlepšení; 

- určení klíčových faktorů a příčin; 

- návrh variant a výběr optimálního řešení. 

 

Vybrané články z normy ISO 9001:2000: 

 

� článek 5.4 Plánování 

� článek 7.1 Plánování a realizace produktů 

� článek 7.2 Procesy týkající se zákazníka. 

 

Vykonej (DO) 

Předpokladem je výrobek či služba, který je v souladu s požadavky zákazníků. V rámci 

procesu zlepšování je nutné ještě před zahájením výroby otestovat účinnost zamýšleného 

řešení. Tím se omezí možnost přerušení rutinní činnosti v průběhu zjišťování, zda budou 

změny fungovat nebo ne.  
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Vybrané články z normy ISO 9001:2000: 

 

� článek 7.3 Návrh a vývoj 

� článek 7.4 Nakupování 

� článek 7.5 Výroba a poskytování služeb 

 

Kontroluj (CHECK) 

V tomto cyklu se zhodnotí výsledky testu a posoudí se, zda bylo plánovaných výsledků 

dosaženo. Pokud se vyskytnou problémy, je nutné se zaměřit na překážky, které brání 

zlepšení. Součástí je neustálá kontrola klíčových činností, aby bylo zřejmé, jaká je 

v každém okamžiku kvalita výstupu, a aby se zachytily nové problémy, pokud se objeví. 

 

Vybrané články z normy ISO 9001:2000: 

 

� článek  8.1 Měření, analýza a zlepšování - Všeobecně 

� článek  8.2 Monitorování a měření 

� článek  8.3 Řízení neshodného produktu. 

 

Reaguj (ACT) 

Na základě otestovaného řešení a vyhodnocení dosaženého zhodnocení je třeba stabilizovat 

konečné řešení tak, aby se stalo použitelným trvalým a integrovaným novým přístupem.   

To znamená udělat ze změn rutinní součást činnosti nebo-li standardizovat postupy.  

 

Vybrané články z normy ISO 9001:2000: 

 

� článek 5.6 Přezkoumání managementu 

� článek 8.4 Analýza údajů 

� článek 8.5 Zlepšování. 
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Procesní přístup k systémům managementu kvality je zřejmý z tzv. procesního modelu, 

který je schématicky uveden na Obrázku 10.  

 

Každá organizace realizuje procesy, které přeměňují požadavky zákazníků                   

do podoby výrobků či služeb definovaných těmito požadavky. Model zachycuje 

skutečnosti, že proces realizace produktu vyžaduje neustálé zkoumání požadavků 

zákazníků. K úspěšné a efektivní realizaci produktu může dojít jen za předpokladu 

odpovědného managementu lidských, finančních a dalších zdrojů podporovaného kvalitní 

prací a objektivním  rozhodování vedení při naplňování politiky a cílů kvality. Na výstupu 

procesu realizace produktu je nutné měřit spokojenost zákazníků s dodávkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Procesní model systému managementu kvality v koncepci ISO 
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3.6 Přínosy zavedení systému managementu kvality 
 
Účinný, efektivní a „kvalitně“ zavedený systém managementu kvality by měl celé 

organizaci garantovat: 

- maximální spokojenost a loajalitu zákazníků; 

- minimalizovat výdaje s tím spojené; 

- podporovat činnost neustálého zlepšování. 
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4. Systém managementu kvality v malé organizaci 
 

4.1 Pojetí malých a středních organizací 
 

V případě definování organizací není situace jednoznačná. Existuje celá řada hledisek, 

podle kterých rozdělujeme organizace na malé, střední, případně velké. Většinou se také 

organizace klasifikují podle počtu zaměstnanců, výši ročního obratu, celkové hodnoty 

aktiv (bilanční suma roční rozvahy) nebo hodnoty majetku popř. i podle podílu kapitálu       

a vlastnických práv. V následujících odstavcích následuje stručný výčet rozdělení 

organizací hledisek podle: 

 

� Statistický koncept 

- organizace se dělí do tří skupin podle počtu zaměstnanců: 

a) malé – do 20 zaměstnanců; 

b) střední -  do 100 zaměstnanců; 

c) velké – 100 a více zaměstnanců. 

 

� Doporučení komise EU 

- daná metodika klasifikace organizací využívá čtyři kritéria: 

• počet zaměstnanců; 

• roční tržby; 

• hodnota aktiv; 

• nezávislost. 

 

V tomto případě je třídění následující: 

a) mikro – zaměstnává do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 milionů EUR, aktiva               

do  2 milionů EUR; 

b) malé – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 milionů EUR, aktiva do 10 milionů 

EUR; 

c) střední – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 milionů EUR, aktiva                        

do 43 milionů EUR. 
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� Pojetí zákona na podporu podnikání 

- je totožné s předešlým členěním a vychází z doporučení Evropské komise. Tento 

případ je zvláště důležitý při žádání o dotace a hledisko bere v potaz následující 

kritéria pro zařazení organizací do skupin: 

• počet zaměstnanců; 

• roční tržby; 

• hodnota aktiv; 

• nezávislost. 

 

� Metodika klasifikace České správy sociálního zabezpečení organizací: 

a) malé organizace - do 25 zaměstnanců; 

b) organizace  - s 25 a více zaměstnanci. 

 

Daná metodika využívá Zákon č. 589/1992 Sb, o pojistném na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v aktuálním znění. 

 

Pro oblast malého a středního podnikání se z výše uvedených hledisek bere                    

za výchozí kritérium počet pracovníků: 

� mikroorganizace – 1-9 pracovníků; 

� malá organizace – 10-49 pracovníků; 

� střední organizace – 50-249 pracovníků. 

 

4.2 Význam malých a středních organizací 
 

Malé a střední organizace tvoří významnou součást naší ekonomiky. Představují 

99,85% z celkového počtu organizací v EU, na tvorbě hrubého domácího produktu se 

podílí více než z 37%, na výkonech a přidané hodnotě více než 50% a zabezpečují z 60% 

zaměstnanost. [12] 

 

Tyto organizace jsou důležitou složkou pro stabilizaci společnosti. Jelikož dávají 

šanci k svobodné volbě realizaci podnikání. Zároveň dávají podnikatelům prostor                   

pro podněty, seberealizaci a materiální opatření. 
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Základem pojetí malých organizací je skutečnost, že nejsou závislé zahraničních 

společností. Vlastníci jsou obvykle místním obyvatelstvem daného regionu, a v tomto 

případě jsou organizace těsněji svázány s daným místem a zvyšují ekonomickou záležitost 

a dotvářejí urbanizaci měst a vesnic. 

 

Charakteristickým rysem je jejich pružnost a rychlé přizpůsobování se měnícím  

skutečnostem. Je zřejmé, že toto je důvod, proč řada gigantických koncernů úzce 

spolupracuje právě s malými organizacemi.  

 

V současné situaci, kdy je trend zavádět monopol je klíčová existence malých 

organizací, které působí proti globalizační tendenci. Malé organizace jsou 

zprostředkovatelem nespočetně malých inovací, přizpůsobení se na proměnlivé potřeby 

spotřebitele. Samozřejmostí je, že se mohou zúčastnit oblastí trhu, které nejsou pro větší 

podniky zajímavé. 

 

Řízení v malé organizaci je zpočátku efektivnější než v ostatních organizacích. 

Mezi typické znaky patří převládající tzv. operativní řízení, předností je neformální 

komunikace mezi vedoucími pracovníky, převaha verbální komunikace s minimem 

záznamů. Forma spolupráce na níž se podílejí zaměstnanci různými činnostmi vzniká 

samovolně, „každý ví, co má dělat“ . Vznikající problémy jsou řešeny kreativním 

způsobem, avšak dané změny nejsou obvykle identifikovány, a tím méně je použit 

standardizovaný způsob. S postupem času se problémy opakují a prudce klesá účinnost 

operativního řízení. 

Během života organizace – tj. úspěšné organizace, která se na trhu udrží dostatečně 

dlouho – se vedení jistě setkává s mnoha kritickými situacemi, o kterých jedno známé 

rčení říká: „V životě firmy jsou jen dva kritické okamžiky: když se nedaří a když se daří.“  

A realita je obvykle následující [13]: 

� Když se nedaří, může dojít k odchodu některých vedoucích pracovníků. Najednou se 

pak ukáže, že zbývajícím vedoucím pracovníkům vůbec není jasné, co všechno a jak 

dělal jejich kolega, který právě firmu opustil. Jen obtížně mohou proto jeho aktivity 

sami efektivně nahradit, a ještě obtížněji to mohou požadovat po případném novém  
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spolupracovníkovi. Navíc se obvykle jedná o funkce různě kumulované. Problém 

organizace se tím jen dále prohlubuje.        

� Když se daří, je třeba organizaci rozšířit a přijímat nové spolupracovníky. A opět                

se ukáže, že je velmi obtížné novým spolupracovníkům sdělit, co se od nich očekává                

a požaduje. Také proto, že organizace jen obtížně definuje, jaké kvalifikační požadavky 

by měl nový spolupracovník splňovat, případně jaké konkrétní zkušenosti by měl mít. 

Stejně tak je obtížné jednoznačně delegovat část aktivit vedoucího pracovníka                      

v okamžiku, kdy jeho kumulované funkce dosáhly takového rozsahu, že je již není 

schopen z kapacitních důvodů sám zvládat.      

  

� Třetí kritickou situací bývá okamžik, kdy se vedení malé organizace setká                            

s požadavkem na formální prokázání způsobu řízení  – většinou pomocí odpovídajícího 

certifikátu. Tento požadavek bývá obvykle součástí podmínek nejrůznějších 

výběrových řízení, a jeho naplnění tudíž může být pro malou organizaci otázkou další 

úspěšné existence.  

Ve všech třech výše uvedených situacích vedení obvykle začne uvažovat o potřebě 

standardizovat a formalizovat svůj způsob řízení malé organizace.  

4.3 Výhody a bariéry managementu kvality v malých organizacích 
 

4.3.1 Výhody zavedení účinného systému managementu kvality 

 
� zavedení elementárních zásad pořádku a disciplíny; 

� posílení významu firemní dokumentace; 

� zvýšení respektu vůči legislativním požadavkům; 

� zvýšení konkurenční schopnosti organizace; 

� zvýšení úrovně řídících i realizačních procesů a míry jejich reprodukovatelnosti; 

� systematická identifikace vad – neshod výrobků či služeb a včasná realizace 

preventivních opatření; 

� definování kompetencí a odpovědnosti pro jednotlivé pracovní činnosti; 

� podpora vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli a zákazníky; 

� redukce výdajů organizace o ztráty způsobené neplněním požadavků; 

� zvýšení připravenosti organizace na potenciální problémy na pracovištích. 
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4.3.2 Bariéry stojící v zavádění systému managementu kvality 
 

� nejasná strategie rozvoje malých organizací; 

� omezení veškerých zdrojů na zakládání a rozvoj systému managementu kvality; 

� neporozumění základních požadavků normy ISO ř. 9000 napříč organizací; 

� soustředění se organizace pouze na získání certifikátu a ne vytvoření funkčního 

systému managementu. 

 

4.4 Postup zavádění systému managementu kvality v malé organizaci 
 

Systém managementu kvality je systém řízení, soustředící se na konečnou kvalitu produktu 

či služeb. Pro zavádění systému organizací je nutné dokumentovat požadavky normy                 

ISO 9001:2000 a zajistit aplikaci dokumentovaných požadavků do praxe. 

 

V aplikaci normy ISO  9001:2000 je kladen důraz na následující oblasti:   

  

- odpovědnost managementu (jednoznačné definování odpovědností a pravomocí vedení 

společnosti a zaměstnanců, stanovení organizační struktury, stanovení pravidel                   

pro vnitřní i vnější komunikaci, provedení přezkoumání, stanovení strategie organizace – 

politiky kvality a na ni navazujících cílů);       

   

- realizace produktu (stanovení pravidel pro plánování, přezkoumání požadavků 

zákazníka, nakupování, návrh a vývoj, výrobu a poskytování služeb, majetek zákazníka, 

identifikaci a sledovatelnost, ochranu produktu a metrologii);    

  

- management zdrojů (stanovení pravidel pro řízení zdrojů (lidské, materiální), 

definování pracovního prostředí a infrastruktury – stroje, zařízení);   

  

- měření, analýza a zlepšování (definování způsobu monitorování a měření v organizaci 

neshody, reklamace, stížnosti a následná opatření, preventivní opatření, hodnocení 

spokojenosti zákazníka, interní audit, hodnocení procesů);   
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- požadavky na dokumentaci (definování procesů – činností v organizaci, zpracování 

dokumentace systému managementu kvality – Příručky kvality a navazující dokumentace     

a záznamy, definování pravidel na řízení dokumentů – interních a externích, záznamů). 

   

4.4.1 Základní kroky implementace norem ISO Ř. 9000 v malých organizacích 
 

Zavedení systému managementu kvality se jedná o časové období několika měsíců. 

Certifikace je pak určitý milník, kterého lze dosáhnout. To je jen začátek, jelikož certifikát 

je vždy vystaven na určité časové období, zpravidla 3 roky při první certifikaci a následují 

pravidelné dozorové audity, obvykle uskutečňované po roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Základní kroky implementace norem ISO ř. 9000 v malých organizacích[10] 
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Realizace 0. etapy (Definování strategie a cílů organizace) 

Mezi první úlohy vrcholového vedení rovněž i malé organizace zajisté patří zpracování               

a oficiální deklarování politiky a na ni navazujících cílů kvality. Předpokladem je,                    

aby politika a cíle kvality byly logicky provázány s jinými strategickými vyhlášeními vyšší 

úrovně. 

 

 

Realizace I. Etapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Vazba strategických deklarací na politiku a cíle kvality organizací 

 

Vytyčit cíl znamená formulovat přání, zájmy, potřeby, kterých chceme v budoucnu 

dosáhnout a tomu všemu podřídit jednání všech zainteresovaných. Proto je důležité                    

při stanovování jakýchkoliv dílčích cílů (to znamená s výjimkou cílů strategických, jenž 

jsou obecné) dodržovat princip SMART. 

 

SMART je souhrn pravidel, která určují, jakým způsobem mají být cíle vyjádřeny 

tak, aby bylo možné na závěr vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo nebo ne. Měly by tedy 

být:  

 

Mise organizace Poslání organizace 

Vize organizace Žádoucí stav organizace  
v budoucnu 

Strategie organizace Způsob implementace mise 
a vize 

Politika kvality organizace Záměry vedení organizace 
v oblasti kvality 

Cíle kvality organizace Hodnoty znaků kvality 
v budoucnu 
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� S – specifické a konkrétní, to znamená, že by měly být přesně popsány; 

� M – měřitelné, kvantifikovatelné, což nám umožňuje přesně vyjádřit, sledovat 

a kontrolovat průběh a stupeň plnění; 

� A – akceptovatelné pro všechny, kterých se jakýmkoliv způsobem týkají.  

� R – reálné a realizovatelné, z hlediska všech potřebných zdrojů; 

� T – termínované, tedy stanovit požadovaný termín plnění.  

 

Realizace I. etapy  (Rozhodnutí o aplikaci norem ČSN EN ISO ř. 9000) 

Přijetí systému managementu kvality je strategickým rozhodnutím organizace. Systém 

managementu kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jestliže 

je vrcholové vedení organizace přesvědčeno, že potřebuje tento systém, musí být 

připraveno na vybudování systému, který zasáhne celou organizaci, přinutí projít všechny 

dosavadní postupy a přehodnotit je, případně aktualizovat, které doposud v organizaci 

chyběly a jsou v systémech managementu kvality vyžadovány. 

 

Realizace II. etapy  (Analýza současného stavu) 

Důležitým krokem je uskutečnění analýzy současného stavu řízení malé organizace – 

posouzení proti požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. Cílem této analýzy je: 

 

� získat nezávislý pohled na současnou úroveň aplikace systému managementu 

kvality; 

� seznámit se s organizačním a dokumentačním významem; 

� zjistit a zdokumentovat slabá místa při aplikaci systému managementu kvality; 

� navrhnout další postup činností pro úspěšné zavedení systému managementu 

kvality; 

� vypracovat zprávu z analýzy. 

 

Realizace III. etapy (Zpracování a realizace projektu implementace systému managementu 

kvality) 

Zavést tento systém může organizace sama nebo za pomocí konzultanta. V případě malé    

a střední organizace je pomoc konzultanta často vhodným východiskem, jelikož tato fáze 

je nejnáročnější na pracnost. Ve větších organizacích bývá vytvořena nová pracovní pozice 

Manager kvality, případně Představitel vedení pro kvalitu. 
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Základní kroky: 

 

� studium normy ISO ř. 9000; 

� definování cílů kvality v organizaci,  

� zpracování/úprava dokumentace dle ČSN EN ISO 9001:2009; 

� zpracování návrhu příručky kvality a navazující dokumentace (směrnice); 

� odborná konzultace ke zpracovaným návrhům dokumentace systému 

managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009; 

o dokumentované postupy systému managementu kvality požadovaných 

normou ČSN EN ISO 9001:2009; 

o dokumentované postupy systému managementu kvality jednotlivých 

procesů organizace; 

o příručka kvality; 

o ostatní související dokumenty požadovaných normou dle ČSN EN ISO 

9001:2009. 

 

Realizace IV. etapy (interní audit) 

V malé organizaci je vhodné jmenovat minimálně dva zaměstnance na provádění interních 

auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2003. Další možností je, že malé 

organizace si mohou nakupovat služby auditorů, ale z dlouhodobého pohledu je toto řešení 

méně působivé. Následující kroky interního auditu: 

 

� zpracování plánu auditu; 

� provedení interního auditu v celém rozsahu; 

� zpracování zprávy z interního auditu; 

� ověření přijatých opatření – provedení kontrolního auditu pro uzavření zjištění 

z interního auditu. 

 
Realizace V. etapy (Vykonání externího auditu systému managementu kvality) 

Systém managementu kvality se nemusí v zásadě nutné certifikovat. Avšak cílem většiny 

implementací systému managementu kvality je právě získání certifikátu. Certifikát je 

důkaz pro potencionální zákazníky o tom, že nezávislý certifikační orgán posoudil 

management kvality. 
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Certifikace systému managementu kvality může být podmínkou ve výběrovém 

řízení, při žádosti o dotaci nebo požadavkem obchodního partnera. Platnost je mezinárodní. 

Daný certifikát je potvrzením, který poskytuje všem zainteresovaným stranám náležitou 

jistotu v malou organizaci, způsobilost jejich procesů a lidí. 

 
Realizace VI. etapy (Neustálé zlepšování systému managementu  kvality v malé organizaci) 

Úspěšným zavedením a certifikací práce nekončí. Systém managementu kvality se musí 

udržovat. Údržba spočívá hlavně ve stálém zlepšování. Dále je potřeba se přizpůsobovat 

měnícím se podmínkám trhu a legislativy. Samozřejmostí je, že organizace musí plnit vše, 

co si ve svém systému naplánovali. Systematické a plánované řízení organizace vyžaduje 

plánování, dokumentování, měření a analyzování všech činností za účelem jejich 

neustálého zlepšování. 
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5. Návrh a realizace průzkumu spokojenosti zákazníků v malé 
organizaci 

 

5.1 Úvod 
 

„Organizace jen zřídkakdy hledají ve svých bilancích to nejcennější aktivum – 

spokojenost zákazníků. To má totiž na prosperitu větší vliv, než jakákoliv jiná 

proměnná.“ 

M.W.Lowenstein 

 

Finanční krize – nová situace, jejíž dopady na nás doléhají  ze všech stran. Původně 

finanční krize lokální se za velmi krátkou dobu přeměnila v krizi ekonomickou 

celosvětovou. Vše souvisí se vším, a to se projevuje bohužel čím dál více. Nelze pominout 

důsledky, které na nás dopadají ze současné stagnace zahraniční průmyslové výroby, 

včetně automobilového, strojírenského i stavebního průmyslu. Postupné omezování finální 

výroby ve světových koncernech způsobilo nejen drastický pokles cen výrobků                          

na světových trzích, ale i rušení některých, již dohodnutých zakázek.  

 

Lidé díky současné ekonomické situaci postupně mění své chování týkající                   

se spotřeby, neboť mají obavy o svoji práci. Začínají více hlídat své úspory a jestliže                 

už nakupují, tak vyžadují od organizacích 100% kvalitní výstup. Proto opěrným bodem  

pro vrcholové vedení organizace se výrazněji projevuje zpětná vazba od zákazníků                  

a jiných zainteresovaných stran nebo-li vliv míry spokojenosti zákazníků                                    

a zainteresovaných stran. Proto nynější situace deklaruje, že se nejedná pouze o formální 

požadavek norem  ISO ř. 9000, ale poznání skutečných požadavků zákazníků, to znamená 

neustálé, skutečně neustálé měření, analýza a z jejich výsledků přijímané opatření                     

pro zlepšování procesů a přizpůsobování se zákazníkům čí jiným zainteresovaným stranám. 

Záleží nejen na vrcholovém vedení organizace, jak se těmto problémům postaví čelem                 

a udělá maximum pro její zvládnutí. Proto v těchto dnech platí dvojnásob imperativ kvality 

a efektivnosti veškeré práce na každém pracovišti.  
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5.2 Spokojenost zákazníka 
 

„Spokojený zákazník je loajální a přináší podniku peníze, zatímco nespokojený může 

strhnout své okolí a firmě tím způsobit značné ztráty.“ [14] 

 
Toto tvrzení je všeobecně známé a praxí potvrzené. K provádění průzkumu má také 

významný vliv konkurenčního prostředí a v neposlední řadě normy řady ISO, kdy toto 

měření považují za standard a předepisují povinnost organizace sledovat  a vyhodnocovat 

spokojenost zákazníků. Tudíž spokojenost zákazníků patří do skupiny nehmotných zdrojů, 

které významně rozhodují o úspěšnosti jakékoliv organizace.  

 
Proto výsledná definice spokojenosti zákazníka zní: spokojenost zákazníka je 

souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu. 

Požadavky zákazníka jsou kombinací jeho vnímaných potřeb a očekávání, jak znázorňuje 

Obrázek 13. Pro měření zákazníkova vnímání se využívá pojmu „míra spokojenosti 

zákazníka“, kde obecně platí: 

 

                                               MSZ = f(X)               (1) 

 

kde MSZ…míra spokojenosti zákazníka 

 X … rozdíl mezi požadavky a reálnou hodnotou 
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Obrázek 13 Model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

Minulé 
zkušenosti 

Současné vlastní 
potřeby  

a očekávání 

Informace z okolí 

Zákazník 
spokojen? 

MSZ? 

Loajalita zákazníka 

Stížnosti a 
reklamace 

Ztráta zákazníka 

Ne 

Ano 

ZÁKAZNÍKEM VNÍMANÁ HODNOTA 

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA 

x 

Systém managementu kvality dodavatele 
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Loajalita zákazníka je chápána jako způsob chování zákazníka, který se projevuje 

na trhu dvěma dopady: opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi do okolí. 

  

Základním rozdílem mezi loajalitou a spokojeností je způsoben tím, že postupy 

monitorování spokojenosti neakceptují k dynamice trhu a rozsahu nabídky konkurence. 

Postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků. 

 

Existuje mnoho způsobů, jak s informacemi o spokojenosti nakládat. V žádném případě by 

však neměly být opomenuty tyto skutečnosti [7]: 

� různé znaky spokojenosti mohou mít pro zákazníky rozdílnou závažnost; 

� rozhodující je poznání trendů ve vývoji míry spokojenosti zákazníků; 

� s výsledky vyhodnocování míry spokojenosti zákazníků mají být 

seznamováni všichni zaměstnanci firmy, a ne pouze vrcholové vedení. 

 

Celkově je možno postupy měření a monitorování spokojenosti zákazníků rozdělit: 

 

a)  postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků  

- umožňují pracovat s údaji, které byly získány jako odraz přímého vnímání produktů 

organizace ze strany jejich zákazníků; 

 

b) postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti  

- jsou založeny na analýze údajů získaných z interních databází organizací, které produkty 

zákazníkům dodávají. Ukazatele jsou odrazem toho, jak jsou v organizaci efektivně 

rozvíjeny procesy, jež pak přímo podmiňují pozitivní nebo negativní vnímání zákazníků. 

 

Smyslem metody je kvantifikovat úroveň spokojenosti (nespokojenosti) s dodanými 

produkty metodikou, která bude zahrnovat: 

� segmentaci zákazníků; 

� zkoumání a definování jejich požadavků (tj.potřeb a očekávání); 

� návrh a tvorbu dotazníků pro sběr informací od zákazníků; 

� stanovení počtu dotazovaných a “vzorkování” zákazníků; 

� sběr dat od zákazníků; 

� vyhodnocení těchto dat vhodnou metodou kvantifikace míry spokojenosti [8]. 
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Index spokojenosti zákazníků je tedy obecně formován tímto vztahem [6]: 

 

                                                             
1

.

+
+=
k

IkI
I svss

sz  (2) 

 

kde  Iss … dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb 

 Isv … dílčí index spokojenosti se znaky hmotného výrobku 

k   … konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti hmotného výrobku na celkové 

spokojenosti zákazníků (je určena dodávající organizaci na základě průzkumů  

u zákazníků). 

 

Dílčí index spokojenosti se znaky služeb se počítá pomocí vztahu [6]: 

 

i

N

i
isss SwI .

1
∑

=

=  (3) 

 
 
kde  N  …  počet znaků spokojenosti zákazníků se službami 

wis … váha i-tého znaku spokojenosti se službami; musí platit: 

 
 

1
1

=∑
=

N

i
isw   (4) 

 
 
kde Si  … hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb zákazníky: 
 

n

S
S

n

x
ix

i

∑
== 1   (5) 

 
 
 kde Six   …  hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem 

n    … rozsah výběru (velikost vzorku), tj. celkový počet zákazníků, u kterých je 

měření spokojenosti realizováno. 
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Pro dílčí index spokojenosti zákazníků se znaky hmotného výrobku platí [6]: 

 

j

M

j
jvsv VwI .

1
∑

=

=  (6) 

 

kde  M  … celkový počet znaků spokojenosti zákazníka s hmotným výrobkem 

 wjv … váha j-tého znaku spokojenosti s tímto výrobkem; i zde platí [6]: 

 

1
1

=∑
=

M

j
jvw   (7) 

Vj … hodnocení míry spokojenosti s j-tým znakem hmotného výrobku na výběru 

zákazníků: 

                                                   
n

V
V

n

x
jx

j

∑
== 1   (8) 

 

kde  Vjx … hodnocení j-tého znaku spokojenosti s hmotným výrobkem x-tým   

zákazníkem ve výběru velikosti n zákazníků. 

 

5.3 Metody měření spokojenosti zákazníka[2] 
 

Vrcholovému vedení organizace může měření spokojenosti zákazníka pomoci                            

v rozhodování o tom, kam směřovat pro zlepšení výkonnosti svého podniku. Je však nutné 

pečlivě analyzovat data, aby nedošlo k zásadním chybám. Využíváním analytických 

výsledků hodnocení spokojenosti zákazníka se podniky snaží splnit nebo predikovat 

zákaznické požadavky, což podle jejich očekávání povede k větší spokojenosti zákazníka.  

 

Přestože index spokojenosti zákazníka je ve světě běžně užívanou metrikou, slouží 

spíše jako vysvědčení nebo orientačnímu testování než jako nástroje pro označení oblastí 

vyžadujících zlepšení. Po skončení průzkumu spokojenosti zákazníků nechce vrcholové 

vedení organizace znát pouze dosáhnuté skóre, ale chce znát především to, co musí udělat 

vše pro vylepšení bodového hodnocení nebo indexu spokojenosti a z toho plynoucí čistý 

zisk. Následující modely slouží ke zjištění míry spokojenosti zákazníka, ale zároveň i jako  
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pomůcka vrcholového vedení ke stanovení opatření, která musí ke zlepšení svého podniku 

přijmout. Tyto metody měření spokojenosti zákazníka lze rozdělit na kvantitativní                       

a kvalitativní. Mezi čtyři běžně používané metody měření patří: 

 

� pouze−spokojenost; 

� diferenční analýza; 

� model důležitost−spokojenost; 

� a multiplikativní přístup. 

 

Pouze−spokojenost 

Tato metoda se zabývá  průzkumovou metodou spokojenosti zákazníka. Od respondentů 

žádá, aby vyznačili, jak dobře si organizace vede v řadě vlastností, na sedmibodové škále 

(běžná je i škála pětibodová), na níž jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm 

odpovídá naprostému nadšení. Průměrná skóre u každé vlastnosti se sečtou, přičemž 

položky s nejnižším hodnocením spokojenosti se pokládají za ty, které je třeba zlepšit. 

 

Diferenční analýza 

Posunuje průzkum o krok dále tím, že u každého respondenta se počítají rozdíly mezi 

skórem důležitosti a skórem spokojenosti. Bodové hodnocení důležitosti je měřeno                    

na škále, tentokrát však jedna odpovídá zcela nedůležitému a sedm odpovídá velice 

důležitému. Vlastnosti s největšími rozdíly je třeba zlepšit. Jednotlivé vlastnosti by se měly 

seřadit podle důležitosti, a metodou stanovení priorit by tedy neměl být jen uvedený rozdíl. 

Např. vlastnost s hodnocením důležitosti 6.2, hodnocením spokojenosti 5.0 a rozdílem 1.2 

by měla získat vyšší akční prioritu než vlastnost se stejným rozdílem, avšak s hodnocením 

důležitosti 4.5 a hodnocením spokojenosti 3.3. Vlastnosti se stejným nebo podobným 

rozdílem nemusejí být pro zákazníky stejně důležité a nebudou mít na jejich spokojenost 

stejný dopad. Jsou−li rozdílové hodnoty u jednotlivých vlastností stejné nebo blízké, měly 

by být přednostně řešeny vlastnosti s vyšší důležitostí. 

 

Model důležitost−spokojenost (D−S) 

Podobně jako diferenční analýza využívá model D−S kvadrantovou mapu k označení 

oblastí vyžadujících zlepšení srovnáním úrovní spokojenosti a důležitosti u různých 

měřených vlastností. Zdůrazňuje význam znalosti vlastností, které pokládají zákazníci                  
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za nejdůležitější, vedle těch, v nichž organizace dosahuje špatných výsledků. Model D−S 

zkoumá vztah mezi důležitostí a spokojeností. Akční priority se určují grafickým 

znázorněním, přičemž nejvyšší akční prioritu získávají položky s vysokou důležitostí                  

a nízkou spokojeností. 

 

 

Obrázek 14 Model důležitost/spokojenost 

 

Cílem je nalézt vlastnosti nacházející se v kvadrantu 2 „zlepšit“ (viz Obrázek 14). Jestliže 

se v tomto kvadrantu nachází více vlastností a společnost nemá prostředky k tomu, aby je 

zlepšila všechny, měla by vlastnosti seřadit podle priority tím, že se zaměří na vlastnosti               

s vyšším stupněm důležitosti a nižší úrovní spokojenosti. 

 

Multiplikativní p řístup 

Využívá důležitost jako váženou proměnou a vylučuje tvrzení, že důležitost je náhradní 

hodnotou za zákazníkovo očekávání výkonnosti podniku. Z rozdílu mezi nejvyšším 

možným hodnocením spokojenosti („naprosto nadšený“) a zákazníkovým vnímáním 

výkonnosti podniku (hodnocením spokojenosti) se vypočítá skóre nespokojenosti. Skóre 

nespokojenosti se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti slouží 

k hierarchizaci oblastí vyžadujících zlepšení. Platí, že vlastnosti by měly být seřazeny 

podle důležitosti, aby bylo možné určit, která z nich má akční prioritu. 
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5.3.1 Rámcový postup měření spokojenosti zákazníků 
 

V prvé řadě je nutné před zahájením definovat: 

 

1. kdo je pro společnost zákazníkem; 

2. požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenost; 

3. návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků; 

4. stanovení velikosti výběru (vzorkování zákazníků); 

5. výběr vhodné metody sběru dat; 

6. tvorbu postupů pro vyhodnocení dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti; 

7. využívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování. 

 

5.3.1.1   Definování zákazníků 
 

Pro vrcholové vedení organizace je toto rozhodnutí velmi strategické, protože u této 

skupiny externích zákazníků bude systematicky vyhodnocovat míru jejich spokojenosti. 

Bohužel, ne vždy je ekonomicky možné provádět výzkum u všech zákazníků. Jakmile se 

vrcholové vedení organizace rozhodne pracovat pouze s určitou skupinou svých zákazníků, 

musí rovněž stanovit objektivní kritéria pro toto rozhodnutí. Nejčastějším kritériem bývá 

podíl té skupiny zákazníků na celkových tržbách organizace. 

 

5.3.1.2 Definování znaků spokojenosti a jejich vah 
 

Stanovení znaků spokojenosti tvoří jedno z nejdůležitějších určení při vytváření metody 

měření spokojenosti všech skupin zákazníků. Zároveň se musí zohledňovat hledisko 

náročné na čas a na zdroje. Pouze povrchně určené znaky spokojenosti nemají žádný 

význam, a proto je důležité objektivně definovat ty znaky, které skutečně ovlivňují pocity 

zákazníků. K tomu slouží následující metody definování znaků spokojenosti,  

viz Obrázek 15. 
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Obrázek 15 Modely definování znaků spokojenosti 

 

Nejprve je nutno zvolit jaké názory se budou zohledňovat. Existují dva rozdílné přístupy: 

 

a) aplikací rozvoje znaků kvality 

- kdy tento přístup využívá názory vlastních zaměstnanců. Jejich úkolem je, že se 

musí vžít do role externích zákazníků a zároveň musí stanovit jaké znaky výrobku 

či služby by ovlivnili jejich pocity; 

 

b) naslouchání hlasu zákazníků 

- v tomto přístupu se zohledňuje zkoumání názorů reálného vzorku externích 

zákazníků. 

 

V obou přístupech je možno vybírat mezi různými metodami, které jsou od sebe odlišné 

v náročnosti na zdroje, míru objektivity získaných výsledků [8]: 

 

� Metoda dotazníková  

Tato metoda je nesporně nejméně vhodnou metodou získávání údajů o tom, jaké znaky 

ovlivňují vnímání zákazníků. Respondentům jsou zaslány předem vytvořené dotazníky,                    

ve kterých jsou žádáni o definování těchto znaků. Jejich zpracováním se získá v prvním 

kole pouhý výčet znaků spokojenosti. K rozlišení jejich vah je pak nutný další dotazníkový 

průzkum. Jedinou výhodou této metody je nízká náročnost na zdroje. 

Aplikace rozvoje 
znaků jakosti 

Naslouchání hlasu 
zákazníků 

Definování 
znaků 

spokojenosti 
 

Metoda 
dotazníková 

Přímé rozhovory s 
jednotlivci 

Metody kritických 
událostí 

Ohniskové 
skupiny 
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� Přímé rozhovory s jednotlivci  

Představuje velmi spolehlivou metodu získávání informací o znacích spokojenosti 

zákazníků. Tazatel vyzývá přímo v terénu jednotlivé kupující k výrokům o znacích, které 

ovlivňují jejich vnímání. Tyto názory jsou zaznamenávány a poté vyhodnoceny. Tuto 

metodu lze nasadit jak v případech, kdy jsou zákazníci jednotliví uživatelé,                               

tak i v případech odebírání produktů jinými organizacemi. Doba rozhovoru se zákazníky 

by neměla přesáhnout hranici  30 minut, pokud jsou dotazování obchodní partneři neměla 

by doba dotazování převýšit 60 minut. Diskuse v ohniskových skupinách je velmi podobná 

přímým rozhovorům, pouze s tím rozdílem, že účastníkem není pouze jediný zástupce 

zákazníků, nýbrž celá skupina kompetentních zástupců určité skupiny zákazníků. Účelově 

vytvořená skupina max. 12 zástupců určité skupiny zákazníků je zkušeným moderátorem                 

i za využití brainstormingu vedena ke stanovení všech podstatných znaků spokojenosti                   

v době max. 2 hodin za podmínky aktivního zapojení každého z účastníků. Moderátor musí 

být vysloveně komunikativní a musí být rovněž schopen naslouchat a analyzovat názory 

svých partnerů v diskusi. Všechny názory se musí zaznamenat a posléze vyhodnotit. 

 

� Metoda kritických událostí  

Zatím představuje málo využívanou příležitost k objektivnímu nalezení škály znaků 

spokojenosti zákazníků. Pod pojmem „kritická událost“ je myšlen naprosto konkrétní 

výrok zákazníka o jeho zážitku, resp. zkušenosti s použitím podobného konkurenčního 

produktu – je přitom jedno, zda jde o kladnou, resp. špatnou zkušenost. Vhodně zvolený 

vzorek zákazníků (podmínkou je právě zkušenost zákazníků s využitím určitého produktu) 

je u této metody požádán o několik konkrétních výroků (kritických událostí), pozitivních                 

i negativních. Každá kritická událost musí být zaznamenána. Jakmile jsou všechny kritické 

události zaznamenány, tým odborníků získané údaje zpracuje tak, aby se mezi 

jednotlivými výroky nalezla logická vazba vyjádřená společnou charakteristikou. Tato 

společná charakteristika shluku několika kritických událostí je definována jako konkrétní 

znak spokojenosti. 

 
K určení vah znaků zákazníků je možné využít řadu různých metod, někdy označovaných  

i jako expertní. Mezi nejvíce používané patří: 

a) metoda alokační;  

b) metoda  párového porovnání. 
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� Metoda alokační   

Představuje nejjednodušší metodu pro stanovování vah, nicméně u vhodně zvoleného 

vzorku zákazníků mohou být dostatečně objektivní. Princip metody spočívá v tom,                   

že každý dotázaný zákazník do předem připraveného formuláře má za úkol rozdělit určitou 

sumu bodů. Zákazník podle svého názoru tento sumář bodů rozdělí mezi jednotlivé znaky, 

přičemž je možné, že některým znaků nemusí přidělit žádnou váhu. Údaje ve vyplněných 

formulářích jsou poté zpracovány za celý dotazovaný vzorek zákazníků. 

 

� Metoda párového porovnání  

Je další z vhodných metod bezprostředního oceňování různých variant, v tomto případě 

tedy závažnosti znaků spokojenosti zákazníků založených na individuálním 

„hlasování“ každého ze skupiny zákazníků. Zákazníci porovnávají vždy pouze dvojici (pár) 

znaků spokojenosti mezi sebou ale tak, aby byly vyčerpány všechny alternativy dvojic v 

celém seznamu znaků spokojenosti 

 

5.3.1.3 Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků 
 

Dotazník je základním nástrojem a současně i záznamovým médiem v postupech měření 

spokojenosti. Dotazníky plní tyto hlavní funkce: 

� vytvářejí jednotnou základnu pro dotazování zákazníků; 

� obsahuje soubor otázek, které jsou pokládány všem zákazníkům ve stejném 

pořadí; 

� jsou pamětí tazatele, tzn. zabraňují tomu, aby se při dotazování některého 

zákazníka na některý ze znaků spokojenosti zapomnělo; 

� umožňují strukturovaný sběr údajů a jejich následné objektivní zpracování. 

 

Struktura dotazníku by měla mít minimálně tyto samostatné části: 

� vstupní informace pro odpovídajícího zákazníka; 

� část umožňující vyhodnotit celkovou spokojenost zákazníka; 

� část hodnotící jednotlivé znaky spokojenosti; 

� část umožňující segmentaci odpovědí. 
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Míra spokojenosti se hodnotí použitím vhodné škály a formátu. V praxi lze uplatnit tyto 

formáty dotazníku pro měření spokojenosti zákazníků: 

 

� formát check-listů; 

� formát Likertův; 

� formát verbální; 

� formát numerický. 

 

a) formát check-listů: 

Chování obsluhujícího 

personálu 

Spokojen Nespokojen 

 

b) formát Likertův 

Chování obsluhujícího 

personálu bylo 

bezvadné 

Silný 

souhlas 

Slabý 

souhlas 

Ani souhlas, 

ani 

nesouhlas 

Slabý 

nesouhlas 

Silný 

nesouhlas 

 

c) formát verbální 

Chování 

obsluhujícího 

personálu  

Velmi 

spokojen 

Spokojen  Ani 

spokojen, 

ani 

nespokojen 

Nespokojen Velmi 

nespokojen 

 

d) formát numerický 

Chování obsluhujícího personálu 

 

Velmi nespokojen                                                                                       Velmi spokojen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Obrázek 16 Ukázky formátu dotazníků 
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Tabulka 1 Výhody a nevýhody formátů dotazníků 

Typ formátu Výhody Nevýhody 

Check-list + jednoduchý pro respondenty - neumožňuje měření 

míry spokojenosti; 

- vyjadřování míry 

spokojenosti je velmi 

hrubé; 

- statistické zpracování 

dat neobjektivní 

Likertův + jednoduchý pro respondenty; 

+ umožňuje kvantifikovat míru 

spokojenosti zákazníků 

- může navádět 

k pozitivnímu 

hodnocení; 

- obtížné při využití 

telefonického sběru dat; 

- náročné na pochopení 

zákazníků při větší než 

5 stupňové škále 

Verbální + jednoduchý pro respondenty; 

+ umožňuje kvantifikovat míru 

spokojenosti zákazníků; 

+ min. možnost pochybení při 

odpovědích 

 
 
 
 

 

- obtížné při využití 

telefonického sběru dat; 

- náročné na pochopení 

zákazníků při větší než 

5 stupňové škále; 

- zpochybnitelné 

statické zpracování dat 

při ordinální škále 

 

Numerický + jednoduchý pro respondenty; 

+ použitelný při jakékoliv 

metodě sběru dat; 

+ nejpřesnější při vyjadřování 

míry spokojenosti; 

+ objektivní při zpracování dat 
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Je zapotřebí, aby před definitivním aplikováním dotazníků byla celková struktura 

dotazníků a vhodnost přezkoumána. Tento krok nelze v žádném případě považovat                 

za zanedbatelný. Přezkoumání by měli pochopitelně provádět ti, kteří se na samotné tvorbě 

dotazníků nepodíleli, avšak mají určité zkušenosti.. 

 

5.3.1.4 Stanovení velikosti výběru (vzorkování zákazníků) 
 

Ne vždy je možné, provádět průzkum měření spokojenosti u všech zákazníků. Výběr 

zákazníků je na mysli činnost, při které vhodným způsobem ze všech zákazníků se vybere 

tzv. výběrový vzorek, tzn. takový počet zákazníků, jejichž zkoumáním se získá    s určenou 

pravděpodobností stejné výsledky měření, jaké by byly dosaženy v případě, že by byli 

osloveni všichni zákazníci. 

 

Při měření spokojenosti zákazníků je nejprve potřeba vymezit tzv. základní soubor, 

kterým se rozumí zohlednit všechny zákazníky. Na nich je možno provést další kroky, 

podmínkou je, že  jsou známí všichni zákazníci a jejich počet je relativně malý. Pokud je to 

možné, pracujeme vždy s celým základním souborem, výsledky jsou přesné   a velmi 

spolehlivé. 

 

Jestliže není možné pracovat se základním souborem, pak další možností je práce 

s tzv. výběrovým souborem. Výběrový vzorek zastupuje základní soubor. Výběrový 

soubor musí být vybrán tak, aby data z něj získaná byla reprezentativní za základní soubor. 

Reprezentativnost závisí na přesnosti vymezení základního souboru, do jaké míry je výběr 

odpovídající nosným charakteristikám základního souboru a zda je základní soubor 

stejnorodý (homogenní). 

 

Odhady z výsledku měření spokojenosti u výběru (vzorku) zákazníků na celkový soubor 

jsou vždy zatíženy výběrovou chybou. Způsob, jakým lze uskutečnit výběr pro výběrový 

soubor: 

� záměrný výběr; 

� náhodný (pravděpodobnostní) výběr. 
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Záměrných výběrů  

Zde se uplatňuje především anketa a kvótní výběr. Při dotazování anketou se oslovují 

zákazníci bez zvláštních výběrových hledisek. Výběr se řídí subjektivními hledisky, 

většinou jde o tzv. samovýběr, tzn. výběr respondentů realizovaný pracovníky 

dodavatelské organizace na základě jejich logického úsudku. U kvótního výběru se na 

základě úsudku vybere skupina zákazníků v takovém složení, aby byl vytvořen zmenšený 

reprezentativní model základního souboru. Výběrový soubor má pak podle předem 

stanovených kontrolních znaků stejné složení jako základní soubor. Kontrolními znaky 

může u zákazníků být např. odvětvová příslušnost, objem výroby nebo prodeje nebo rozsah 

spotřeby dodávaných produktů.  

 

Metoda náhodného výběru   

Tato metoda je často používaným typem náhodného výběru (tzv. prostý náhodný výběr).  

Je to výběr, při kterém platí, že všechny jednotky základního souboru mají stejnou 

pravděpodobnost, že budou vybrány. Vybírat je možné losováním, kde základní soubor 

bude reprezentovat očíslované losy. tzv. oblastní (stratifikovaný) výběr. Podstata 

oblastního výběru spočívá v tom, že nejdříve se základní soubor rozdělí na několik 

samostatných podskupin (oblastí), které obsahují jednotky se stejnými znaky                         

(např. zákazníci z firem dle počtu zaměstnanců, dle odvětví, množství odebraného zboží, 

apod.). Tím se určí stejnorodější skupiny než je původní základní soubor. V každé skupině 

se potom provede prostý náhodný výběr. 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje spolehlivost získaných údajů je velikost výběru. 

K určení minimální velikosti výběru lze např. použít sledovaný znak X (spokojenost 

zákazníka), který má normální rozdělení, pak daný vzorec zní[6]: 

 

( )
2

22
1

min

.

TE

st
n n α−=  (9) 

kde TE … přípustná chyba 

 s2 … výběrový rozptyl 
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Algoritmus stanovení nmin.  např. dle vzorce: 

1) nejprve se provede předvýzkum o rozsahu n1 zákazníků. Tímto předvýzkumem může 

být opakované pilotní ověřování navrhované metodiky u všech zákazníků; 

 

2) u každého zákazníka se dále určí spokojenost a stanoví se výběrový rozptyl; 

 

3) zvolí se hladina významnosti α (nejčastěji volíme 5%, resp. 0,05) a nalezne se kritická 

hodnotu Studentova rozdělení v příslušných statistických tabulkách pro α a nmin., resp. 

hodnotu tn1-1(α); 

 

4) v tomto kroku se zvolí přípustná chyba TE a doplní se vše do daného vzorce. 

 

Nevýhodou dle tohoto způsobu je, že pokud nebyl dosud proveden žádný výběr                  

a není znám ani jeho odhad, používáme proto informace získané z předchozího výzkumu. 

 

V případě, že organizace nemohou realizovat statistické zpravování dat, podložené 

předchozím výzkumem, musí pak při výběru dotazovaných zákazníků uplatnit pouze 

úsudek lidí, kteří tento projekt připravují. 

 

Za situace, kdy se oslovují vybraní zákazníci, je nutno počítat s tím, že neodpoví 

všichni dotazovaní. Míra, ve které respondenti odmítají dotazování, bývá velmi variabilní. 

 

5.3.1.5 Výběr vhodné metody sběru dat 
 

Samotná volba metody sběru dat je přímo závislá na: 

� uvolněných zdrojích pro měření spokojenosti; 

� technických možnostech organizace; 

� počtu dotazovaných zákazníků; 

� požadavcích na spolehlivost a objektivitu získaných dat. 
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V současné době mohou organizace volit mezi několika odlišnými přístupy ke sběru dat  

od zákazníků: 

 

� metoda „pro forma“; 

� sběr dat poštou zasílanými dotazníky; 

� sběr dat pomocí telefonických interview; 

� sběr dat dle přímých interview se zákazníky. 

 

Metoda „pro forma“ 

Je jednoznačně nejméně spolehlivou metodou, jejíž jedinou výhodou je minimální 

náročnost na zdroje a pracnost získávání dat. Je založena na tom, že předem vytvořené 

dotazníky jsou umístěny tam, kde si je zákazníci mohou všimnout a vzít (např. u pokladen, 

stolcích jídelních vozů, apod). Pak už záleží pouze na ochotě zákazníků tyto dotazníky 

vyplnit a zaslat na uvedenou adresu, resp. vložit do vhodně umístěné schránky. Tato forma 

vůbec negarantuje reprezentativnost vzorku respondentů. 

 

Sběr dat poštou zasílanými dotazníky 

Reprezentuje tradiční a rozšířenou praxi ve sběru dat. Podmínkou je existující databáze 

zákazníků organizace. Z ní jsou vybráni zákazníci, kterým je poštou zaslán dotazník, který 

musí obsahovat všechny nutné doprovodné informace pro respondenta. Mezi výhody této 

metody lze zařadit: 

� minimalizace možnosti ovlivňování odpovědí zákazníků; 

� anonymita odpovědí. 

 

Mezi nevýhody poštou zasílaných dotazníků patří: 

� riziko velmi nízké odezvy; 

� omezená reprezentativnost vzorku zákazníků; 

� velká časová prodleva mezi zasláním dotazníků a jejich vrácením; 

� nutnost vynaložit úsilí i náklady na vhodnou motivaci zákazníků. 

 

Určitou modifikací je využití elektronické pošty k zasílání dotazníků. Oproti klasické poště 

má výhodu v tom, že je mnohem rychlejší, data je možné zpracovávat průběžně  a existuje 

zde také možnost urgencí nevrácených dotazníků. 
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Sběr dat s podporou telefonických interview 

Podmínka této metody je mít k dispozici telefonní čísla zákazníků, která jsou řešena 

smlouvou mezi dodavatelem a zákazníkem o poskytnutí dat. Jde v podstatě o metodu 

přímého styku, která umožňuje rychlé zpracování dat s předpokladem vysoké odezvy. 

 

Tato metoda má některá omezení a nevýhody: 

 

� získávání telefonních čísel je obtížné; 

� tazatelé mají tendenci interview zkracovat. 

 

Z uvedených charakteristik je patrné, že tato metoda má velké možnosti aplikace                    

za předpokladu dodržení určitých zásad a pravidel. 

 

Sběr dat pomocí přímých interview se zákazníky 

Výsadním znakem této metody je to, že bezprostředně vtahují do zkoumání míry 

spokojenosti i samotné zákazníky. Tazatelé musí projít speciálním výcvikem, pracují               

s dotazníky přímo v terénu a to zabezpečuje prakticky největší pravděpodobnost korektní 

odezvy ze strany dotazovaných.  

 

I zde jsou některá omezení a nevýhody: 

� náročnost na čas a finanční zdroje; 

� tazatelé musí řešit otázku operativní evidence všech dotazovaných, aby se 

předešlo možným duplicitám; 

� někteří zákazníci se mohou ostýchat, apod. 

 

Přesto přímé rozhovory se zákazníky se  doporučují jako za jednu z nejobjektivnějších 

metod sběru dat. 
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6.  Realizace měření spokojenosti zákazníků 
 

„Když jste schopni měřit to o čem hovoříte a vyjádřit to čísly, potom o tom něco víte.              

V opačném případě je Vaše poznání chabé.” 

 
W. Thomson 

 
 
6.1 Analýza současného stavu ve společnosti 
 

Společnost zprostředkovává širokou nabídku školení, seminářů a manažerského vzdělávání. 

Pro velký počet nabídek a časového omezení společnost dosud neprováděla ucelené měření 

spokojenosti zákazníků. Ověřování probíhalo jen ústní formou a to prostřednictvím 

položením několika otázek na závěr daného kurzu. Informace nenesly pro vedení 

společnosti velký význam. Z tohoto důvodu je navržen dokumentovaný postup a průzkum 

s ohledem na měření spokojenosti zákazníků, viz Příloha č.1. 

 
6.2 Popis měření spokojenosti zákazníků 

 

Postup je proveden podle navržené organizační směrnice, viz Příloha č.1. 

V případě jednoduchosti aplikace a zdrojové nenáročnosti byla pro hodnocení 

spokojenosti zákazníků zvolena dotazníková metoda o rozsahu souboru s počtem                   

35 oslovených zákazníků. 

 

Kvantifikací míry spokojenosti je u hlavních znaků spokojenosti zvolena 

pětistupňová Likertova škála. Hodnotící stupnice byla stanovena tímto způsobem: 

 

 velmi spokojen(a)   5 

 spokojen(a)    4  

 ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 3 

 nespokojen(a)    2 

 velmi nespokojen(a)   1 

 
Zbývající otázky v dotazníku jsou zformulovány s ohledem na verbální formát. 
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Tabulka 2 Hodnocení spokojenosti s jednotlivými znaky spokojenosti 

Znak spokojenosti Si 

Odborné předpoklady lektorů 4,686 

Aktivní zapojení posluchačů  do výuky 4,229 

Náplň bloků, odpovídající programu 4,143 

Jasnost a srozumitelnost výkladu 4,257 

Snadnost pochopení výkladu lektorů 4,200 

Kvalita a množství studijních materiálů 3,800 

Užívání odpovídajících příkladů z praxe 4,371 

Přínos kurzu pro další vlastní práci 4,200 

Organizační zajištění 4,743 

 
 
Hodnocení míry spokojenosti  s i-tým znakem služeb zákazníky Si bylo provedeno dle 

vztahu (5). 
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Obrázek 17 Grafické hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky spokojenosti 



Analýza a zavádění systému managementu jakosti dle ISO 9001  
v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníka 

 
 

57 
 

 

Dle grafického vyhodnocení byly zpracovány zbývající otázky z dotazníku  týkající se: 

 

� celkové spokojenosti zákazníků; 

� využití služeb v budoucnosti; 

� doporučení služeb ostatním společnostem; 

� spokojenosti s přístupem a jednáním zástupců společnosti. 

 

Jak jste celkov ě spokojeni s poskytovanými službami?

37%

63%

0%

0%

0%

velmi spokojen(a)

spokojen(a)

ani spokojen(a),
ani nespokojen(a)

nespokojen(a)

velmi
nespokojen(a)

 

Obrázek 18 Grafické vyhodnocení otázky týkající se celkové spokojenosti  

s poskytovanými službami 

 

 Dle grafického výstupu zpracování otázky je zřejmé, že většina dotázaných 

zákazníků je spokojeno s poskytovanými službami. Jedním z hlavních cílů společnosti je 

zajištění spokojenosti zákazníka prostřednictvím kvalitních služeb. 
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S jakou pravd ěpodobností v budoucnu op ět využijete našich služeb?

31%

49%

20%

0%

0%

100%

75%

50%

25%

0%

Obrázek 19 Grafické vyhodnocení otázky týkající pravděpodobnosti využití služeb 

 

 Vyjádřením spokojenosti zákazníka je rovněž vyhodnocení otázky zabývající se,  

zda se bude nadále ve společností spolupracovat a využívat jejich služby. Pomocí 

grafického vyhodnocení je patrné, že převážná část zákazníků bude opět využívat 

zprostředkovávané služby a pouze 20% dotázaných si není jisto, zda jej v budoucnu 

využije. 

 

Budete doporu čovat naše služby jiným fimám?

57%

43%

0%
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Obrázek 20 Grafické vyhodnocení otázky týkající doporučení služeb jiným firmám 

 

 Z vyhodnocení otázky orientované na doporučení služeb jiným firmám je patrné, 

že většina zákazníků bude bezpochyby  doporučovat služby společnosti jiným firmám. 
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Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním zástupců společnosti?
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Obrázek 21 Grafické vyhodnocení otázky týkající spokojenosti s přístupem a jednáním 
zástupců společnosti 

 
  

 Grafické vyhodnocení na Obrázku 21 vykazuje spokojenost s přístupem                        

a jednáním zástupců společnosti se službami. 80% dotázaných je velmi spokojeno se 

zástupci společnosti, 14% respondentů je spokojeno a pouze 6% nemohlo posoudit, zda je 

spokojeno, či není spokojeno s přístupem a jednáním. 
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6.3 Výpočet indexu spokojenosti se znaky služeb 
 

S ohledem, že v dotazníku byly zákazníkům kladeny otázky zabývající se  poskytováním 

služeb, pro vyhodnocení celkové míry spokojenosti byl použit index spokojenosti se 

znaky služeb, který je specifikován v organizační směrnici, viz Příloha č.1. 

 

Tabulka 3 Vstupní data pro výpočet indexu Iss 

Znak spokojenosti Si wis Si.wis 

Odborné předpoklady lektorů 
4,74 0,06 0,28 

Aktivní zapojení posluchačů  do výuky 
4,17 0,13 0,54 

Náplň bloků, odpovídající programu 
4,03 0,04 0,16 

Jasnost a srozumitelnost výkladu 
4,20 0,17 0,71 

Snadnost pochopení výkladu lektorů 
4,20 0,22 0,92 

Kvalita a množství studijních materiálů 
3,86 0,06 0,23 

Užívání odpovídajících příkladů z praxe 
4,46 0,12 0,53 

Přínos kurzu pro další vlastní práci 
4,23 0,16 0,68 

Organizační zajištění 
4,69 0,04 0,19 

 

256,4=SSI  

 

Hodnota indexu spokojenosti se znaky služeb byla stanovena podle vztahu (3)             

na 256,4=SSI . Hodnota svědčí o tom, že zákazníci jsou se zprostředkovanými službami 

spíše spokojeni, ale výsledek svědčí o tom, že organizace má rezervy v procesech 

zlepšování a že by měla zavést návrhy k nápravným opatřením a tato opatření následně 

zavést do praxe k úplnému zajištění spokojenosti zákazníků. 
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Míra spokojenosti s danými znaky
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Obrázek 22 Hodnocení míry spokojenosti i-tým znakem služeb zákazníky  

se znakem spokojenosti 

 

 

Výše uvedený Obrázek 22 ukazuje jednotlivé znaky spokojenosti, které jsou seřazeny 

podle měřené spokojenosti od nejlépe hodnocených po nejhůře hodnocené. 

 

6.4 Zpracování výsledků měření pomocí výběrových průměrů  
a směrodatných odchylek 

 

Výpočet indexu spokojenosti zákazníků se znakem služeb umožní určit závěr o celkové 

spokojenosti zákazníků s nabídkou poskytovaných služeb. To však nesvědčí nic o tom, 

jak se na kvalitě služeb participují jednotlivé znaky spokojenosti. Proto je dále nutné 

použít pro hodnocení spokojenosti zákazníků metodu využívajících výběrových průměrů 

a směrodatných odchylek jednotlivých znaků spokojenosti. Použitím této metody lze  
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stanovit podíl každého znaku na celkové spokojenosti zákazníků a ulehčí se tak hledání 

řešení pro nápravu a neustálé zlepšování. 

 

Výběrový průměr 

∑==
n

iii x
n

xS
1

1
  (10) 

 

Výběrová směrodatná odchylka 
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ii xx
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1

2

1

1
  (11) 

 

Tabulka 4 Hodnocení spokojenosti zákazníků se službami 

Znaky spokojenosti Zákazník 

č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Výběrový 

průměr 
4,743 4,171 4,029 4,200 4,200 3,857 4,457 4,229 4,686 

Výběrová 

směrodatná 

odchylka 
0,443 0,618 0,707 0,473 0,584 0,550 0,505 0,426 0,471 

 Znaky spokojenosti s výukou Spokojenost kurzu 

Výběrový 

průměr 
4,269 4,307 

Výběrová 

směrodatná 

odchylka 
0,618 0,574 

 

Podle této metody lze pomocí výběrových průměrů a směrodatných odchylek 

rozpoznat ze zpracovaných dat, že nejlépe hodnoceným znakem spokojenosti se staly 

„odborné předpoklady lektorů“. U tohoto znaku bylo dosaženo nejvyššího ohodnocení 

výpočtu výběrového průměru a zároveň byla stanovena jedna z nejnižších hodnot rozptylu 

v úsudcích jednotlivých zákazníků. Na druhé straně hodnocení se ve stupnici umístil znak 

spokojenosti „kvalita a množství studijních materiálů“. Názory zákazníků na tento znak  
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spokojenosti byly rozdílnější než u ostatních znaků spokojenosti. Důkazem toho je jedna 

z nejvyšších hodnot směrodatné odchylky znaku spokojenosti, což je následkem většího 

rozptylu názorů zákazníků na tento znak spokojenosti. 

 

Hodnocení spokojenosti kurzu bylo celkově vyšší než hodnocení znaků 

spokojenosti s výukou. Na nižším hodnocení se podílela většina znaků spokojenosti 

týkající se celkové spokojenosti se službami. 
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Obrázek 23 Grafické srovnání výběrových průměrů daných znaků spokojenosti 
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Graf pro výb ěrovou sm ěrodatnou odchylku znak ů 
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Obrázek 24 Grafické srovnání výběrových směrodatných odchylek  

znaků spokojenosti 
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7. Doporučení a závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu a zavádění systému managementu kvality 

dle ISO 9001 v malé organizaci se zaměřením na spokojenost zákazníků. Oblast,                    

na kterou se práce zaměřuje je zprostředkování nabídky školení, seminářů                       

a manažerského vzdělávání. Práce se zabývá spokojeností a nespokojeností zákazníků                 

s kvalitou nabízených služeb.  

 

 Teoretická část diplomové práce byla věnována charakteristice systému 

managementu kvality podle koncepce ISO, specifikací systému managementu kvality 

v malých organizacích a metodice měření spokojenosti zákazníků. A zároveň sloužila 

jako základna pro zpracování praktické části. 

 

 Po analýze současného stavu ve společnosti, která z důvodu velkého počtu 

nabídek a časového omezení neprováděla ucelené měření spokojenosti zákazníků bylo 

základem navržení dokumentovaného postupu „Organizační směrnice pro měření 

spokojenosti zákazníků“  a realizace definování znaků spokojenosti. Stanovením váhy 

důležitosti těchto znaků byla vypočtena hodnota míry spokojenosti zákazníků pomocí 

indexu spokojenosti se znaky služeb. Z výchozí hodnoty indexu spokojenosti se došlo 

k závěru, že zákazníci jsou s poskytovanými službami společnosti spíše spokojeni. 

K určení toho, jakou mírou se podílejí jednotlivé znaky spokojenosti ke kvalitě 

zprostředkované služby s ohledem na neustálé zlepšování byla použita metoda využívající 

výběrových průměrů a směrodatných odchylek jednotlivých znaků spokojenosti. 

 

 Výstupem metody, která využívá výběrových průměrů a směrodatných odchylek 

bylo možno vyčíst, že nejvíce jsou zákazníci spokojeni s odbornými předpoklady lektorů 

a organizačním zajištěním. Zákazníci nejhůře hodnotili znaky spokojenosti týkající se 

kvality, množství studijních materiálů a náplň bloků, které mají odpovídat danému 

programu zprostředkované služby, která je součástí odesílaných pozvánek.  
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 Díky určení míry hodnoty spokojenosti zákazníka, definováním rozdílem mezi 

požadavky a vnímanou realitou trhu, která určila převládající spokojenost zákazníků                 

by však organizace neměla ustrnout a zaměřit se na nežádoucí nesrovnalosti. Pro vhodné 

řešení dodržení všech požadavků by bylo vhodné vytvořit ve společnosti pracovní pozici 

zabývající se vytvářením a publikováním studijních materiálů a veškeré dokumentace 

zprostředkovaných služeb, případně definováním zodpovědností a pravomocí určené 

osobě. Pro zabránění vzniku nedodržení náplně bloků, odpovídající programu 

zprostředkované služby by bylo vhodné vytvořit dokumentovaný postup vedení kurzu, 

obsažený v „Organizační směrnici pro vedení kurzu“. 

 

 V hodnocení spokojenosti s přístupem a jednáním zástupců společnosti se 

převážná většina zákazníků shodla na tom, že jsou s jednáním zaměstnanců společnosti 

velmi spokojeni. 

 

 Aby bylo měření a monitorování spokojenosti zákazníků účinné, je zapotřebí jej 

v organizaci provádět opakovaně. Pravidelným sledováním je možné hodnotit trendy 

názorů zákazníků na nabízené služby. S výsledky měření spokojenosti by měli být 

seznamování všichni zaměstnanci společnosti a vrcholové vedení by se mělo soustředit, 

aby byly informace o spokojenosti neustále aktualizovány. 
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1. Všeobecná ustanovení 
 
1.1 Cíl a účel dokumentu 
 
Účelem této směrnice je stanovit postup pro používání metody pro měření spokojenosti 

zákazníků, prostřednictvím které je možné účinněji získat, zpracovávat a vyhodnocovat 

informace potřebných pro zvyšování výkonnosti ve společnosti. 

 

1.2 Rozsah platnosti 
 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, kteří se podílejí                    

na procesu měření spokojenosti zákazníků.  

 

1.3 Definice pojmů a zkratek 

1.3.1 POJMY 
 

Zákazník  konečný uživatel našich služeb týkajících se 

poradenství, školení, seminářů, manažerského 

vzdělávání. 

Spokojenost zákazníka souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi požadavky 

zákazníka a vnímanou realitou. 

Znaky spokojenosti zákazníka znaky zajišťující, že požadavky zákazníka budou 

splněny a přímo podmiňují míru zákazníkova 

vnímání dané služby. 

Míra spokojenosti zákazníka měřitelná úroveň zákazníkova vnímání. 

 

1.3.2 SEZNAM ZKRATEK 
 

OS Organizační směrnice 
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1.4 Pravomoc a odpovědnost 

Tabulka 5 Definování pravomocí a odpovědností 

 

Činnost Lektor Asistentka  Ředitel Vedoucí 
projektovéh
o týmu 

Členové 
projektovéh
o týmu 

Definování 
zákazníků 

 X   X 

Definování 
znaků 

spokojenosti            
a jejich vah 

  X X X 

Příprava 
dotazníků 

   X X 

Plánování                
a uvolnění 

zdrojů 

  X X  

Výběr 
dotazníků 

    X 

Sběr dat a 
posouzení 

spolehlivosti 

 X    

Zpracování dat     X 

Posouzení 
vhodnosti 
postupů 
měření 

   X  

Rozhodnutí            
o zdokonalení 

postupů 
měření 

spokojenosti 

  X   

Rozhodnutí              
o projektu 
zlepšování 

  X   

Realizace 
projektu 

zlepšování 

   X X 
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2. Popis činnosti 
Měření spokojenosti zákazníků je tvořeno z následujících kroků: 

 

 
 

Obr. 1 Vývojový diagram tvorby, uplatňování a zlepšování postupů měření spokojenosti 
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2.1 Definování, kdo je pro společnost zákazníkem 
 

Mezi zákazníky společnosti se řadí koneční uživatelé služeb týkajících se školení, 

seminářů a manažerského vzdělávání. 

 
2.2 Definování  znaků spokojenosti zákazníků 

 
Pro zhodnocení nabídky poskytovaných služeb je vybráno 9 nejčastěji sledovaných znaků 

spokojenosti. Pomocí alokační metody (rozdělení určitého počtu bodů mezi všechny 

znaky spokojenosti) byly stanoveny váhy jednotlivých znaků spokojenosti. Rozdělování 

bodů mezi znaky spokojenosti bylo provedeno brainstormingem, kterého se zúčastnil 

ředitel společnosti, vedoucí projektového týmu a členové projektového týmu. Váhy 

jednotlivých znaků spokojenosti wis budou každé 2 roky aktualizovány. 

 

Tab. č. 2    Znaky spokojenosti a váha jednotlivých znaků spokojenosti 
Znak spokojenosti Váha jednotlivých znaků spokojenosti wis  

Odborné předpoklady lektorů 0,06 

Aktivní zapojení posluchačů  do výuky 0,13 

Náplň bloků, odpovídající programu 0,04 

Jasnost a srozumitelnost výkladu 0,17 

Snadnost pochopení výkladu lektorů 0,22 

Kvalita a množství studijních materiálů 0,06 

Užívání odpovídajících příkladů z praxe 0,12 

Přínos kurzu pro další vlastní práci 0,16 

Organizační zajištění 0,04 

 
Dotazník dále obsahuje otázky týkající se celkové spokojenosti, budoucích záměrů                 

a přístupu zástupců společnosti k zákazníkům. 
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2.3 Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků 
 

Ve společnosti je používán dotazník pro vyhodnocení měření spokojenosti zákazníků              

na základě devíti definovaných znaků spokojenosti a s vyhodnocením dotazníků pomocí 

pětistupňové Likertovy škály. který je uveden v Příloze č. 1. Zákazníci zde hodnotí 

vyznačením jednoho z možných stavů své spokojenosti, prvních pět znaků určených              

pro vyhodnocení spokojenosti s výukou a následující čtyři znaky specifikující 

spokojenost kurzu. Hodnocení stupněm 5 představuje vyjádření maximální spokojenosti 

zákazníka s určitým znakem spokojenosti. To odpovídá při použití Likertova formátu 

výroku „silný souhlas“, resp. u verbální škály výroku „velmi spokojen“. A naopak 

hodnocení 1 je výrazem absolutně negativního vnímání příslušného znaku, což v případě 

Likertova formátu vyjadřuje „silný nesouhlas“ a u verbálního formátu jde o vyjádření 

výroku „velmi nespokojen“. 

 

 velmi spokojen(a)   5 
 spokojen(a)    4  
 ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 3 
 nespokojen(a)    2 
 velmi nespokojen(a)   1 

 
Zbývající otázky v dotazníku jsou zformulovány pomocí verbálního formátu. 
 
2.4 Stanovení velikosti výběru  zákazníků 
 

Přístup ke stanovení velikosti výběru zákazníků byl zvolen projektovým týmem dle 

metody Census. Základní charakteristikou metody Census je velikost výběru se rovná 

velikosti souboru. Specifikací velikostí souboru je počet zúčastněných v rámci školení, 

seminářů a manažerského vzdělávání.  

 

2.5 Výběr vhodné metody sběru dat 
 

Na závěr zprostředkované služby předá asistentka společnosti všem účastníkům dotazník 

pro měření spokojenosti. Čímž je zajištěna vysoká garantnost návratnosti dotazníků. 

Dotazník dále obsahuje otázky týkající se celkové spokojenosti, budoucích záměrů                     

a přístupu zástupců společnosti k zákazníkům. 
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2.6 Tvorba postupů pro vyhodnocování dat včetně postupů kvantifikace míry 
spokojenosti 
 
Projektový tým vyhodnotí z dotazníků celkovou míru spokojenosti pomocí indexu 

spokojenosti se znaky služeb, pro který platí vztah: 

 

i

N

i
isss SwI .

1
∑

=

=      (1) 

kde  N …  počet znaků spokojenosti zákazníků se službami 

wis … váha i-tého znaku spokojenosti se službami; musí platit: 

 

                1
1

=∑
=

N

i
isw                  (2) 

kde Si  … hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb zákazníky 

 

   

n

S
S

n

x
ix

i

∑
== 1  (3) 

 

kde  Six  …  hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem 

n   … rozsah výběru (velikost vzorku), tj. celkový počet zákazníků, u kterých je 

měření spokojenosti realizováno.    

 

Index spokojenosti zákazníků se znakem služeb určuje závěr o celkové spokojenosti 

zákazníků. Je zapotřebí dále vyhodnotit kvalitu služeb, na kterých se podílí jednotlivé 

znaky spokojenosti. To je umožněno výpočtem výběrových průměrů a směrodatných 

odchylek, kdy se stanoví podíl každého znaku na celkové spokojenosti zákazníků                       

a usnadní tak vedoucímu projektového týmu řešení pro nápravu a neustálé zlepšování.              

Pro výpočet dané metody se využívají níže uvedené vzorce: 
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Výběrový průměr ( )x - charakterizuje polohu výsledného hodnocení spokojenosti u celého 

vzorku zákazníků v rámci definované hodnotící škály 

 
 

∑==
n

ixii S
n

xS
1

1
 (4) 

 
Výběrová směrodatná odchylka ( )s - charakterizuje rozptyl hodnot v rámci měření 

spokojenosti a vyjadřuje i to, jak těsně se jednotlivé hodnoty míry 

spokojenosti pohybují okolo střední hodnoty. Čím větší je hodnota 

směrodatné odchylky, tím menší shoda byla dosažena v odpovědích 

respondentů.  

 

 ( )∑
=

−
−

=
n

i
ixi xS

n
s

1

2

1

1
 (5) 

 
Tab. č. 3  Hodnocení spokojenosti zákazníků se službami 

Znaky spokojenosti Zákazník 
č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Výběrový 
průměr          

Výběrová 
směrodatná 
odchylka          

 Znaky spokojenosti s výukou Spokojenost kurzu 
Výběrový 

průměr   
Výběrová 

směrodatná 
odchylka   

 

 
2.7 Využití výsledků pro procesy neustálého zlepšování 
 

Vedoucí projektového týmu neustále monitoruje a vyhodnocuje výsledky měření 

spokojenosti zákazníků, a s kterými seznamuje všechny zaměstnance společnosti. 

V případě jakéhokoliv negativního trendu ve vývoji indexů spokojenosti bere vedoucí 

projektového týmu za jednoznačné varování před problémy a svolává zasedání členů 

projektového týmu, kde se rozhoduje o směřování zdrojů do projektů zlepšování. 



8 
 

 

3. Související dokumenty 
 

Organizační směrnice - Řízení zakázky OS 07.02 

Příručka kvality 

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník. 

Praha: Český normalizační institut 

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha: Český 

normalizační institut 

4. Záznamy 
 

F 026    Seznam školení v roce xxxx 
F 040                   Specifikace projektu 
F 041                  Seznam vydaných osvědčení 
F 042    Seznam dotazníků 
 

 

5. Seznam p říloh 
 

Příloha č. 1  Dotazník 
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Příloha č. 1   Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků 
 
 
Vážení zákazníci, 

věnujte prosím pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Zjištění, vycházející 

z vyhodnocení Vašich odpovědí přispějí nejen ke zlepšení kvality našich služeb, a ke snaze 

odstranit nedostatky, ale především ke zvýšení Vaší spokojenosti. 

Děkujeme 

 

1. Typ kurzu: 
 

 Představitel managementu SMJ dle ISO 9001:2000 

 Představitel managementu EMS dle ISO 14001:2004 

 Interní auditor SMJ dle ISO 19011:2002 

 Interní auditor EMS dle ISO 19011:2002 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 - implementace                    

do stávajícího SMJ dle ISO 9001:2000 

 Koordinátor BOZP na staveništi dle § 14 zák. č. 309/2006 Sb. 

 Ekolog v kostce 

 Tipy a triky pro obchodníky  

 Controlling, finanční analýzy  

 jiný ………………… 

 
2. Jak jste celkově spokojeni s poskytovanými službami? 

 velmi spokojen(a) 

 spokojen(a) 

 ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

 nespokojen(a) 

 velmi nespokojen(a)         

  

3. S jakou pravděpodobností v budoucnu opět využijete našich služeb? 

100%  75%  50%  25%      0% 

 

 
4. Budete doporučovat naše služby jiným firmám? 

určitě ano asi ano nejsem rozhodnut(a) asi ne určitě ne 
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Prosím vyznačte rozsah své spokojenosti, resp. nespokojenosti, s následujícími 
znaky námi poskytovaných služeb. Zatrhněte políčko dle hodnotící stupnice: 
 

5.  Zabezpečení  kurzu 

 

Velmi 
Spokojen(a) 

 
Spokojen(a) 

Ani 
spokojen, 

ani 
nespokojen(a) 

 

Nespokojen(a) 
 

Velmi 
Nespokojen(a) 

Odborné předpoklady lektorů                                                                              

Aktivní zapojení posluchačů  do 
výuky 

                                                                             

Náplň bloků, odpovídající 
programu 

                                                                             

Jasnost a srozumitelnost výkladu                                                                              

Snadnost pochopení výkladu 
lektorů 

                                                                             

Kvalita a množství studijních 
materiálů 

                                                                             

Užívání odpovídajících příkladů 
z praxe 

                                                                             

Přínos kurzu pro další vlastní práci                                                                              

Organizační zajištění                                                                              

 
6. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním zástupců společnosti? 

 velmi spokojen(a) 

 spokojen(a) 

 ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

 nespokojen(a) 

 velmi nespokojen(a) 

 

7. Náměty na zlepšení nebo jiné připomínky: 
 
 

DĚKUJEME ZA ČAS, KTERÝ JSTE VĚNOVALI NAŠEMU PR ŮZKUMU.  
 


