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Abstrakt 

Název diplomové práce: Analýza rizik a přínosů implementace modelů excelence 

 Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů implementace 

modelů excelence u organizací působících v České republice. Teoretická část je 
zaměřena hlavně na popis Modelu Excelence EFQM. Dále jsou zde rozebrány 
nejdůležitější světové modely a zahraniční studie, které se problematikou rizik a 

přínosů zavedení modelů zabývají. Praktická část, která je zpracována na základě 
dotazníkového šetření, vyhodnocuje přínosy a bariéry implementace modelů 
excelence u organizací, které je aplikují. Práce dále popisuje překážky při zavádění 

modelu organizacemi, které modely nepoužívají. Součástí praktické části je i 
případová studie ve společnosti Kovokon Popovice s.r.o. 

Klíčová slova: model excelence, Model Excelence EFQM, cena za kvalitu, bariéry 
implementace, přínosy implementace. 

  

Abstract 

Diploma Thesis: The Analysis of Risks and Effects related to the Excellence Models 

Implementation 

 This diploma thesis considers the analysis of risks and effects of the 
implementation of excellence models in the organizations functioning in the Czech 
Republic. The theoretical part of the thesis is mainly focused on the description of the 

EFQM Excellence Model. The most important models from all over the world and 
foreign studies concerned with the problematic of risks and effects of the 
implementation of these models are also analyzed. The practical part is elaborated 

on the base of the questionnaire examination and is evaluating the risks and effects 
of the implementation of the models in the organizations that are using the models. 
Furthermore the thesis describes the disincentives that are restraining the 

organization that are not using the models from implementation of the models. The 
case study in the Kovokon Popovice ltd is also included in this part of the thesis. 

Keywords: excellence models, EFQM Excellence Model, quality award, barriers of 
the implementation, effects of the implementation 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

JUSE Svaz japonských vědců a inženýrů (Union of Japanese Scientists and 
Engineers) 

AQAP Směrnice pro zabezpečování jakosti v rámci NATO (Allied Quality 
Assurance Publications) 

ASME Americká společnost strojních inženýrů (American Society of 
Mechanical Engineers) 

BQF Britská nadace pro management kvality (British Quality Foundation) 
BRC Britské obchodní konsorcium (British Retail Consortium) 
BS Britská norma (British Standards) 
CII Konfederace indického průmyslu (The Confederation of Indian Industry) 
ČSN Česká technická norma, Česká soustava norem. 

EFQM Evropská nadace pro management kvality (European Foundation for 
Quality Management) 

EN Evropská norma 
FTST Celosvětový index pro vyspělé, pokročilé a rozvojové země 

FUNDIBEQ Latinskoamerická nadace pro management kvality (Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad) 

GAO Ústřední úřad pro kontrolu rozpočtu USA (General Accounting Office) 

HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (Hazard Analysis Critical 
Control Point) 

IEA Latinskoamerická cena za excelenci (Ibero-American Excellence Award) 

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical 
Commission) 

IEM Latinskoamerický model excelence (Iberoamerican Excellence Model) 
IFS Mezinárodní norma potravin (International Food Standard) 

IRIS Mezinárodní norma pro železniční průmysl (International Railway 
Industry Standard) 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 
Standardization) 

NIST Národní institut pro standarty a technologii (National Institute of 
Standards and Technology) 

NPO Národní partnerská organizace 
QMS Systém managementu kvality (Quality Management System) 
SQA Singapurská cena za kvalitu (Singapur Quality Award) 
TQM Total Quality Management 
VDA Svaz automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie) 
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1 ÚVOD 
 Kořeny modelů excelence sahají do padesátých let dvacátého století, kdy ve 

válkou poničeném Japonsku působil jeden z guru kvality W. E. Deming. Na jeho 

počest začal v roce 1951 Svaz japonských vědců a inženýrů (JUSE) udělovat 

Demingovu cenu, pomocí níž od roku 1951 oceňuje podniky a jednotlivce na poli 

celkového řízení kvality. Z Japonska se později principy excelence rozšířily do USA, 

kde byla v roce 1987 zákonem ustavena Národní cena kvality Malcolma Baldrige. O 

pět let později byla poprvé udělena i Evropská cena za kvalitu (dnes Cena EFQM za 

excelenci). Dá se říci, že modely excelence se staly v Evropě fenoménem konce 20. 

a počátku 21. století. 

 V České republice se bohužel modelům nedostává takové pozornosti, jako 

v ostatních vyspělých zemích. I když o modelech excelence už bylo napsáno mnoho 

studií a existuje i množství výzkumů o přínosech implementace modelu, o rizicích 

implementace se už tak mnoho nepíše. Ještě žádná práce se nevěnovala důvodům 

toho, proč je model tak málo využíván v českých společnostech. Toto je hlavní 

důvod, proč jsem se rozhodl vybrat si právě téma vztahující se analýze rizik a 

přínosů implementace modelů excelence v českém prostředí. 

 Mým hlavním úkolem byla tvorba dotazníku (který je součástí přílohy), který 

jsem zaslal do více než 460 vytypovaných organizací působících v České republice. 

Otázky v dotazníku jsem formuloval tak, abych získal co nejvíce informací a podkladů 

pro stěžejní část své práce. Za pomoci dotazníků a osobních návštěv jsem zmapoval 

současný stav povědomí o modelech excelence u společností na českém trhu a 

porovnal tuto situaci s realitou v jiných, vybraných zemích světa, kde se modely 

excelence používají. Zaměřil jsem se jak na organizace, které s modelem nemají 

žádné zkušenosti, tak na organizace, které model excelence implementovaly. U 

firem, které model neznají, jsem zjišťoval důvody této neznalosti. U firem, které 

s modelem pracují a mají ho zavedený, jsem zkoumal, jestli měly problémy při 

zavádění modelu a pokud ano, čeho se týkaly. Dále jsem se zabýval také přínosy, 

které pro ně používání modelu má.  

 Dílčí cíle mé práce byly zaměřeny na popis pojmů a principů excelence 

organizací a charakteristiku vybraných modelů excelence. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A LITERÁRNÍ REŠERŠE 

2.1 Evropská nadace pro management kvality EFQM 
 Tato nezisková společnost s více než 800 členy, je tvůrcem a vlastníkem 

Modelu Excelence EFQM. Zároveň řídí Cenu EFQM za excelenci a program 

oceňování Stupně excelence EFQM a poskytuje vzdělávací programy a tréninkové 

kurzy v oblasti Modelu Excelence EFQM a metod sebehodnocení. Společnost se 

snaží působit na zlepšování konkurenceschopnosti evropských organizací a 

podporovat "trvale udržitelnou excelenci" prostřednictvím nástrojů sebehodnocení, 

benchmarkingu, organizací speciálních projektů, workshopů a dalších aktivit. EFQM 

byla založena v roce 1988 čtrnácti,(v té době) významnými, evropskými společnostmi 

(se souhlasem Evropské komise) [1]:  

 

• Robert Bosch GmbH  

• BT plc  

• Bull SA  

• Ciba-Geigy AG  

• Dassault Aviation  

• AB Electrolux  

• Fiat Auto Spa  

• KLM Royal Dutch Airlines  

• Nestlé AG  

• Ing. C. Olivetti & C.S.p.A.  

• Phillips Electronics NV  

• Renault  

• GEBR. Sulzer AG  

• Volkswagen AG  

 

 Jedná se tedy o instituci, která nevznikla z iniciativy státních orgánů, ale přímo 

na podnět průmyslu. Důvodem vzniku byla potřeba vytvořit v Evropě zázemí pro 

zlepšování, budování konkurenceschopnosti a motivace ke kvalitě vůbec, zejména 

ve vztahu k Japonsku a USA. Členy organizace jsou velké, střední i malé 

organizace, instituce z oblasti výzkumu a akademické sféry a konzultantské firmy. [5]  

 Evropský model TQM, nazývaný nyní jako Model Excelence EFQM byl 

představen v roce 1991 jako rámec pro sebehodnocení organizací a základ pro účast 

v Evropské ceně za kvalitu (dnes Cena EFQM za excelenci), která byla poprvé 

udělena v roce 1992. Tradice národních cen kvality vznikla v Japonsku v roce 1951 
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Demingovou cenou, později, v roce 1987, vznikla zákonem Kongresu USA Národní 

cena Malcolma Baldrige. 

 Vize EFQM zní: „Svět, ve kterém evropské organizace vynikají.“ Její misí je 

být řídící silou udržitelné excelence v evropských organizacích. Mezi členy EFQM 

mají zvláštní postavení Národní partnerské organizace (NPO). NPO jsou neziskové 

organizace, které mají podobné záměry jako EFQM. Jejich cílem je posilovat a 

rozšiřovat hodnoty excelence prostřednictvím sítě NPO EFQM. Národní partnerskou 

organizací v České republice je Česká společnost pro jakost. V prosinci roku 2002 

vzniklo i nové středisko Centrum EFQM, které zajišťuje činnost NPO v ČR [2]. ´ 

 

2.2 EFQM Model Excelence  
 Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM - Total Quality Management, 

který byl koncipován ve druhé polovině 20. století především v Japonsku a poté i 

v USA a Evropě. Tento přístup je založen na přesně definovaných požadavcích. Při 

jeho používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její 

činnosti. Pomocí tohoto sebehodnocení se procesy a činnosti v organizaci srovnávají 

s nejúspěšnějšími organizacemi - "Best in class". Excelence znamená vynikající 

působení organizace v oblasti řízení i dosahování výsledků.  

 Model EFQM je dynamickým modelem a analytickým nástrojem, který se 

zaměřuje na růst organizace. Představuje ideál, cestu vedoucí k dosažení excelence 

ve všech činnostech firmy a potažmo i jejích produktů. Model se zaměřuje hlavně na 

to, jak organizace předjímají a měří potřeby a očekávání všech zainteresovaných 

stran [4].  

 EFQM Model Excelence je založen na principu dobrovolnosti. Obsahuje 9 

základních a 32 dílčích kritérií. Pět základních kritérií jsou "předpoklady" – ptají se na 

to, jak organizace pracuje a čtyři jsou "výsledky", to čeho organizace dosahuje. 

"Výsledky" jsou způsobeny "předpoklady" a "předpoklady" jsou zlepšovány pomocí 

zpětné vazby z "výsledků". Každé kritérium je ohodnoceno body, podle váhy, která je 

mu přičítána. 

 EFQM Model Excelence je generický – je aplikovatelný ve všech typech 

organizací. Model stojí na předpokladu, že organizace může dosáhnout vynikajících 

výsledků, pouze pokud budou maximálně spokojeni externí zákazníci, vlastní   

http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=71�
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zaměstnanci a pokud respektuje své okolí. K tomu, aby organizace tohoto dosáhla, 

musí perfektně řídit své procesy, musí mít vhodně nastavenou politiku a strategii, 

musí mít propracovaný systém řízení všech svých zdrojů a partnerství. To vše je 

spojeno s kulturou a přístupy vedení na všech úrovních [1].  

 
Obrázek 1 EFQM Model Excelence, verze z roku 2003 

 Každé z kritérií je nejdříve definováno a následně jsou rozvedena soustavou 

tzv. směrných bodů, které jsou určitými doporučeními organizaci. 

• Vedení  

 Excelentní vůdčí osobnosti rozvíjejí a usnadňují dosažení mise a vize. 

Rozvíjejí hodnoty a systémy organizace, které jsou nutné pro trvale udržitelný 

úspěch, uskutečňují to prostřednictvím svých činů a vlastního chování. V průběhu 

období změn zachovávají stálost účelu organizace a jejích cílů. Tyto vůdčí osobnosti, 

je-li to požadováno, jsou schopny změnit nasměrování organizace a inspirovat 

ostatní, aby je následovali. 

• Politika a strategie 

 Excelentní organizace uplatňují svoje poslání a vizi vypracováním strategie 

zaměřené na zainteresované strany, která bere v úvahu trh a sektor, ve kterých 

působí. K naplnění této strategie jsou vypracovány a aplikovány politika, plány, cíle a 

procesy. 
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• Pracovníci  

 Excelentní organizace řídí, rozvíjejí a využívají a uvolňují celkový potenciál 

svých pracovníků na úrovni jednotlivce, týmu a organizace. Prosazují čestnost a 

rovnost a zapojují a zmocňují své pracovníky, pečují o ně, komunikují s nimi a 

odměňují a oceňují je takovým způsobem, který motivuje kolektiv pracovníků a 

vytváří závazek k využívání jejich dovedností a znalostí ve prospěch organizace. 

• Partnerství a zdroje 

 Excelentní organizace plánují a řídí externí partnerství, vztahy s dodavateli a 

vnitřní zdroje, aby podpořily politiku, strategii a efektivní fungování procesů. Během 

plánování partnerství a zdrojů a při jejich řízení organizace vyvažují své současné a 

budoucí požadavky, požadavky společnosti a životního prostředí. 

• Procesy  
 Excelentní organizace navrhují, řídí a zlepšují procesy, aby v plném rozsahu 

vyhovovaly zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám a vytvářely pro ně rostoucí 

hodnotu. 

• Zákazníci – výsledky 

 Excelentní organizace souhrnně a systematicky měří a dosahují vynikajících 

výsledků vzhledem ke svým zákazníkům. 

• Zaměstnanci – výsledky  

 Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikajících výsledků s 

ohledem na své pracovníky. 

• Společnost – výsledky  

 Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikajících výsledků s 

ohledem na společnost. 

• Klíčové výsledky výkonnosti  

 Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikajících výsledků s 

ohledem na klíčové prvky své politiky a strategie. [3] 

Model umožňuje odhalit oblasti pro zlepšování v organizaci a ještě lépe využít silné 

stránky organizace. Výsledky je nutno opakovaně přezkoumávat z hlediska jejich 

adekvátnosti a efektivnosti.  

 Zavádění modelu netrvá krátkou dobu a výsledky se nedostaví hned, ale třeba 

až za pár let. To, jaké oblasti pro zlepšování si organizace stanoví jako priority, záleží 

na vrcholovém managementu a souvisí s vizí, posláním a strategií organizace.  
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Model umožňuje při každoročním sebehodnocení vyškolenými hodnotiteli 

srovnávat, čeho organizace za rok dosáhla a současně se srovnávat s konkurencí i s 

partnery. Na vrcholovém managementu organizace záleží i to, jaké projekty z 

akčního plánu na zlepšování a rozvoj silných oblastí organizace, bude s ohledem na 

disponibilní zdroje a své priority řešit dříve, a které později.  

 Model Excelence EFQM je poměrně jednoduchý, ale jeho aplikace je náročná. 

Pochopit jeho zákonitosti musí hlavně vrcholový management organizace. To, že je 

model nástrojem kvalitního řízení a úspěšnosti již bylo prokázáno, ale musí s ním být 

trvale pracovat, nejde o kampaňovitou záležitost. Každý manažer ve své každodenní 

řídicí činnosti pracuje nevědomky s určitými střípky, částmi nástrojů, které jsou v 

modelu perfektně komplexně utříděny a zasazeny. Organizace může model používat 

jen pro svou vnitřní potřebu, aniž by se ucházela o nějaké ocenění na národní či 

dokonce evropské úrovni - o Národní cenu ČR cenu za kvalitu nebo dokonce 

Evropskou cenu za kvalitu. V této soutěži má šanci uspět jen tehdy, pokud aplikuje 

EFQM Model Excelence v celém rozsahu po určitou delší dobu, minimálně 3 roky a 

vykazuje trendy zlepšování ve svých procesech a činnostech.  

 K hodnocení používá organizace metodu sebehodnocení, jak předpokladů, tak 

dosažených výsledků, a metodu srovnávání s okolím, tzv. benchmarking. Prvotní 

hodnocení jednotlivými firemními hodnotiteli může vypadat příliš subjektivně. 

Subjektivita se však v procesu aplikace modelu vytrácí, protože každé z 9 kritérií má 

různou váhu. Model je celkově ohodnocen 1000 body, které jsou tedy procentuálně 

rozloženy mezi jednotlivá kritéria. V další fázi nastupuje týmové hodnocení a 

ujednocení pohledu na danou oblast. 

 V září 2009 byl u příležitosti udílení Evropské ceny za excelenci představen 

aktualizovaný Model Excelence 2010. Důvodem aktualizace byl fakt, že od uvedení 

poslední verze modelu uplynulo 7 let a tak bylo potřeba zachytit změny ve 

společnosti, které se staly od roku 2003. 

 Z nejdůležitějších změn v předpokladech je potřeba zmínit: 

• důraz na řízení změn a flexibilitu 

• důraz na udržitelnost 

• jasné propojení strategie a klíčových výsledků 

• větší důraz na zapojení pracovníků 

• přímé zmínění přírodních zdrojů 
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• ještě větší důraz na zákazníky 

 Z hlediska výsledků došlo k výraznějším změnám v důrazu na aktivní ovlivnění 

vnímání zákazníků a v přímém propojení klíčových výsledků a strategie. 

 Ke změnám došlo i u bodovacích karet RADAR, které umožňují individuální i 

týmovou kvantifikaci stavu vyzrálosti systému managementu. Z těchto změn je 

nejdůležitější: 

• větší důraz na zlepšování přístupů 

• důraz na aplikaci v příslušných oblastech 

• zaměření se na kreativitu a inovaci 

• stanovení hlavních měřítek u všech výsledkových kritérií 

 Zároveň byly mírně upraveny váhy jednotlivých kritérií v celkovém bodovém 

hodnocení, což je znázorněno na následujícím obrázku (změny jsou zvýrazněny 

červenou barvou) [6]. 

 
Obrázek 2 EFQM Model Excelence, verze z roku 2010 

2.3 Stupně excelence EFQM 
 

 Všechny partnerské organizace EFQM jsou odpovědné za provozování a 

rozšiřování Stupňů excelence ve své zemi. Cílem je zvýšení zájmu organizací – jejich 

motivace - pro používání modelu ke stimulaci zlepšování praktickou, pro účastníka 

přijatelnou cestou, k získání prvních zkušeností s aplikací modelu v  organizaci. Jde 
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o dílčí kroky na cestě k postupnému zavádění modelu a plánování programu 

zlepšování dané organizace.  

 Stupně excelence EFQM jsou vytvořeny pro systematické povzbuzování 

zlepšování organizací a s cílem pomoci jim dosáhnout nejvyšších stupňů excelence 

při používání Modelu excelence EFQM. Dosažená vyspělost v excelenci ovlivňuje 

všechny zainteresované strany organizace – zaměstnance, dodavatele, zákazníky a 

společnost. Organizace mohou požádat o kteroukoli ze tří různých stupňů, o níž se 

domnívají, že je pro jejich úsilí nejvhodnější.  

• stupeň - Oceňování zapojení organizace 

• stupeň - Oceňování výkonnosti organizace 

• stupeň – Cena EFQM za excelenci 

 

• Stupeň oceňování zapojení organizace - Committed for Excelence 
(C2E) 

 Program je určen organizacím, které jsou na začátku cesty k dosažení 

úspěšnosti. Přístupy a metody jsou méně náročné, než ty, které jsou vyžadovány 

modelem Ceny EFQM za excelenci nebo 2. stupněm excelence. Důraz je kladen na 

pochopení současné úrovně výkonnosti organizace a stanovení priorit pro 

zlepšování.  

• Stupeň oceňování výkonnosti organizace - Recognized for 
Excelence (R4E) 

 Tento program oceňuje výsledky organizace, kterých dosáhla v zavádění 

Modelu excelence EFQM a nejlepší praxe. Je určen pro organizace, které již mají 

zkušenosti s aplikací Modelu Excelence. Organizacím nabízí strukturovaný přístup 

pro identifikování silných stránek a oblastí ke zlepšování. 

• Stupeň ceny EFQM za excelenci - EFQM Excellence Award (EEA) 

 Cena, stejně jako uvedené stupně, je otevřena členům EFQM i nečlenským 

organizacím z celé Evropy. Přihlásit se mohou organizace z podnikatelského i 

veřejného sektoru, bez ohledu na jejich velikost nebo obor činnosti, které se zabývají 

zlepšováním nejméně po dobu 5 let. 

 Podle EFQM existují pro organizace tyto přínosy po implementaci modelu: 
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• identifikace oblastí ke zlepšování prostřednictvím sebehodnocení  

• strukturovaný a důsledný postup pro stanovování priorit ke zlepšování a jejich 

realizaci  

• obdržení zpětné vazby na sebehodnocení od externích a nezávislých 

odborníků  

• prostřednictvím zpětné zprávy získání dalších doporučení pro následné 

zlepšování a plánování  

• podnikatelského záměru organizace  

• získání prestižní mezinárodní uznání založené na nejpoužívanějším systému 

managementu v Evropě  

• zahájení systematické aplikace Modelu excelence EFQM  

• možnost porovnání se (benchmarkingu) s jinými organizacemi využívajícími 

stejný systém  

• aktivní zapojení zaměstnanců organizace do sebehodnocení a zvýšení jejich 

zájmu o další zlepšování v organizaci [5]. 

2.4 Modely excelence ve světě 
 Modely excelence jsou využívány po celém světě. Prvním modelem byl 

japonský rámec Demingovy ceny, v USA a v Novém Zélandu je používán model 

Národní ceny za kvalitu Malcolma Baldrige a v Evropě již popsaný Model Excelence 

EFQM. Mezi další nejznámější modely patří model kanadský, singapurský, 

australský, latinskoamerický a indický. Na následujících řádcích jsou popsány 

některé z nich [7]. 

2.4.1 Japonsko 

 Japonská Demingova cena je asi nejuznávanější cenou za kvalitu na světě. 

Mnoho organizací si klade získání ceny za nejvyšší cíl. Cena pro japonský průmysl 

za příspěvky k pokroku v kvalitě a spolehlivosti byla založena v roce 1951 a byla 

financovaná z výnosů knihy, která byla sbírkou sepsaných Demingových seminářů. 

Hodnotící kritéria japonské ceny za kvalitu jsou vytvořena na stejném základě jako u 

americké Národní ceny za kvalitu Malcolma Baldrige a jsou uspořádána tak, že je 

všechny organizace bez ohledu na odvětví nebo velikost mohou použít k posouzení 

svého organizačního výkonu [8]. Rámec japonské Demingovy ceny je na 

následujícím obrázku (obr. 3) 
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Obrázek 3 Rámec japonské Demingovy ceny 

2.4.2 USA 
 Zatímco se Japonsko vydalo na cestu ke kvalitě, americký průmysl těžil hlavně 

z efektivnosti masové výroby a přístupy řízení se od druhé světové války příliš 

nezměnily. V sedmdesátých letech tak nastal neodvratný velký pád, který vedl ke 

změně přístupu i v USA. Vzrostl zájem o metody používané v Japonsku a do Ameriky 

dorazila myšlenka celkového řízení kvality. 

 Nutnost změny si uvědomila i americká vláda (začátkem osmdesátých let 

například rozjela televizní pořad „Když mohou Japonci, proč ne my?“) a v roce 1987 

došlo k uzákonění Národní ceny kvality Malcolma Baldrige (The Malcolm Baldrige 

National Quality Award), pojmenovaná po tragicky zesnulém ministrovi obchodu. 

 Posouzení podniků po přihlášení do ceny probíhá na základě sedmi kritérií: 

Vedení, strategické plánování, zaměření na zákazníka, měření, analýza a řízení 

znalostí, zaměření na lidské zdroje, řízení procesů a výsledky plánování. I když se 

tato kritéria nemění, jejich obsah je každoročně aktualizován proto, aby vždy odrážel 

aktuální nejlepší přístupy. Cena Malcolma Baldrige se v USA uděluje každý rok a jde 

o velice prestižní záležitost – předávání se ujme vždy prezident nebo viceprezident 

USA [8]. Rámec Národní ceny Malcolma Baldrige je na obrázku číslo 4. 
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Obrázek 4 Rámec Národní ceny Malcolma Baldrige 

2.4.3 Austrálie  
 Australský model Australian Business Excellence Framework popisuje principy 

a postupy vysoce výkonných organizací a obsahuje souhrnný intelektuální kapitál a 

obchodní znalosti shromážděné za více než 15 let. Model byl navržen tak, aby 

pomohl organizacím měřit aktuální výkon a vytvořit cestu k dlouhodobému úspěchu. 

Vedoucí Australské organizace používají tohoto modelu ke: zlepšení řízení a 

vůdcovských praktik, hodnocení výkonu vedení a systémů řízení, zabudování těchto 

výsledků do strategického plánování procesů a provádění benchmarkingu s cílem 

zjistit, jak si organizace stojí ve vztahu k trhu a konkurenci [9]. Australský model je na 

obrázku číslo 5. 
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Obrázek 5 Australský model Australian Business Excellence Framework 

2.4.4 Indie 
 Indický model CII Exim Bank Award for Business Excellence je založen na 

modelu EFQM (jeho schéma je totožné s modelem EFQM). V základu nám říká, že 

vynikajících výsledků s ohledem na výkon, zákazníky, lidi a společnost je 

dosahováno prostřednictvím vůdčího řízení politiky a strategie, lidí, partnerství a 

zdrojů a procesů. Devět hlavních políček v modelu odpovídá kritériím, která se 

používají k posouzení postupu organizace na cestě k excelenci. Předpoklady i 

výsledky jsou celkově ohodnoceny 500 body. Tento model je tedy téměř totožný 

s Modelem Excelence EFQM (ve verzi 2003) [9]. 

2.4.5 Latinská Amerika 
 Latinskoamerický model excelence (IEM) je společným referenčním modelem 

pro 22 latinskoamerických zemí a je používán od roku 2000. IEM je základem pro 

IEA (Latinskoamerická cena za excelenci), která je řízena organizací FUNDIBEQ. 

IEM model byl aktualizován v roce 2005 ve spolupráci s mezinárodními odborníky a 

organizacemi. Model se také skládá z devíti kritérií, která jsou rozdělena do pěti 

předpokladů a čtyř výsledků [9]. 
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2.4.6 Singapur 

 Singapurská cena za kvalitu Singapur Quality Award (SQA) byla poprvé 

předána v roce 1994. Model excelence podporující SQA je založen na všeobecně 

uznávaných standardech, které vycházejí z Americké národní ceny, evropské ceny a 

australské ceny za kvalitu (viz obrázek číslo 6). K dosažení vrcholového stupně 

excelence singapurská cena vybízí organizace k posílení svých systémů řízení a 

schopností pro zvýšení své konkurenceschopnosti [9].  

 
Obrázek 6 Rámec singapurské ceny za kvalitu 

2.5 Ekonomická krize a Model Excelence EFQM 
 Téma mé diplomové práce je velice aktuální právě v současném období, kdy 

se mnoho organizací dostalo do větších či menších problémů. V této době asi mnoho 

firem ani nepomýšlí na to, že by mělo řešit implementaci modelu excelence, protože 

je trápí jiné starosti.  

 V Praze proběhla v únoru 2009 konference s názvem Dopady krize a její 

řešení na úrovni podniků. Hlavními doporučeními od špičkových manažerů bylo 

hlavně to, že podniky mají prvotně inovovat systém řízení, spolupracovat se 

zaměstnanci a motivovat je a ty nejlepší podporovat a odměňovat. Pokud je někdo 

pro organizaci přítěží, je potřeba se s ním rozloučit. Organizace by měly řešit strategii 

pomocí krizového managementu, který má zajišťovat operativnost a rychlost změn. 

Musí být věnována zvýšená péče o zákazníky a dodavatele a marketing musí 

intenzivně pracovat na hledání nových zákazníků. Dále je potřeba neustále vzdělávat 

zaměstnance a jednat s bankami. 
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 Závěry z této konference byly takové, že krize má charakter nejenom 

ekonomický, ale i společenský a morální. Je nutno změnit stávající chování 

k překonání krize – měla by být brána jako příležitost k radikální změně 

prostřednictvím kompletní inovace procesů managementu  

 Značný hospodářský význam má pak efektivní zavádění zásad excelence 

(TQM), které jsou promítnuty do kritérií modelů excelence. 

 Jedním z hlavních cílů každého manažera, potažmo celé firmy, je mít 

spokojené zákazníky a zaměstnance. Nelze se ale rozhodovat jen na základě zpětné 

vazby od zákazníků, ale i na základě klíčových výsledků výkonnosti, finančních i 

nefinančních. 

 Pokud se manažeři rozhodují, zda tento model aplikovat, je pro ně důležité, co 

jim aplikace modelu přinese ve finančním vyjádření. O tom, že účast v některém z 

modelů cen přináší i ekonomické výsledky, se vedla po několik roků diskuze [10]. 

V následující podkapitole jsou uvedeny některé z nejdůležitějších výzkumů, které 

byly v posledních letech na toto téma provedeny. 

2.6 Studie ekonomických dopadů aplikace modelů excelence 

2.6.1 Studie vítězů Demingovy ceny provedená Svazem japonských vědců a 
inženýrů - JUSE Deming Prize Winner study 

Studie, která byla vydána v roce 1983 Japonskou unií vědců a inženýrů (JUSE), se 

zaměřila na organizace, které byly oceněny Demingovou cenou v letech 1960 až 

1980. Výzkum se zabýval ziskovostí, efektivností, rychlostí růstu, likviditou a 

bezpečností organizací a bylo zjištěno, že většina organizací dosahuje ve všech 

kritériích růstu a dělá značné pokroky. Bylo zjištěno, že několik organizací na určitou 

dobu zvyšovalo výkonnost, aby se poté udržovaly na nadprůměrné úrovni. JUSE 

zaznamenala, že celkově bylo dosaženo pokroku v těchto deseti oblastech [8]: 

 

• Stabilita a zlepšení kvality 

• Zvýšení produktivity / snížení nákladů 

• Zvýšení prodeje 

• Zvýšení zisku 

• Důkladná realizace manažerských a obchodních plánů 

• Realizace snů vrcholového managementu 
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• Kontrola kvality úplnou součinností a zlepšení zřízení organizace 

• Zvýšená motivace k řízení a zlepšování 

• Soustředění síly jdoucí z nižších organizačních stupňů organizace a zvýšení 

morálky 

• Použití mnoha nových manažerských taktik a TQM 

2.6.2 Studie vítězů Národní ceny Malcolma Baldrige provedená Ústředním 
úřadem pro kontrolu rozpočtu - General Accounting Office study of 
Baldrige winners 

 V roce 1991 provedl GAO studii u 20 amerických společností, které se 

ucházely o Cenu Malcolma Baldrige. Zjistil, že téměř všechny firmy, které používají 

TQM, mají lepší pracovní vztahy, vyšší produktivitu, větší spokojenost zákazníků, 

zvyšují svůj podíl na trhu a zlepšují ziskovost [8]. Zde jsou některé ze závěrů 

výzkumu: 

• Fluktuace zaměstnanců byla nižší, než byl průměr v odvětví u 10 z 11 firem, 

které poskytly údaje. 

• Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví byla lepší, než průměr v odvětví ve 12 

ze 14 společností. 

• Spolehlivost se zlepšila u všech společností, které poskytly data, a to v 

průměru o 11,3 procenta. 

• Devět společností vykázalo nárůst úspor ze zaměstnaneckých návrhů na 

zlepšení. Úspory byly v rozmezí od 1,3 milionu po 116 milionů dolarů ročně. 

• Šest ze sedmi společností zkrátilo čas potřebný na realizaci produktu o 5,8 

procenta. 

• Celková spokojenost zákazníků vzrostla u 12 ze 14 společností, které poskytly 

údaje, průměrně o 2,5 procenta. 

 

 Výsledky šetření jsou v následujícím grafu [11]: 
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Obrázek 7 Graf výsledků studie GAO 

2.6.3 Zhodnocení vítězů Národní ceny Malcolma Baldrige - Wisner and Eakins 
Review of Baldrige winners  

 Joel D. Wisner, Stan G. Eakins provedli v roce 1994 studii u 17 vítězů Národní 

ceny kvality Malcolma Baldrige z letech 1988 až 1992. Zjistili, že všichni dosáhli 

působivých úspěchů v oblastech nákladů na zákaznický servis, výrobních nákladů, 

spolehlivosti výrobku, množství vad a době výrobního cyklu. Zlepšení zahrnovalo 

zvýšení růstu tržeb o 75%, spokojenost zaměstnanců o 57% a návratnost aktiv o 

50%. Specifická analýza čtyř ze zúčastněných společností zahrnovala trendy vývoje 

finanční výkonnosti v průběhu času a porovnání jednotlivých výkonnostních 

charakteristik společností se srovnatelnými konkurenty na trhu. Jednalo se o 

srovnání ročního obratu, průměrného růstu tržeb za pět let, výnosu z prodeje, 

návratnosti aktiv a návratnosti čistého jmění. Data zahrnovala zhodnocení podíl cen 

akcií na zisku poměr zisku na akcii a průměrný růst zisků z akcií za pět let. Celkové 

výsledky ukázaly, že finanční výkonnost vzrostla o 58% [12]. 
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2.6.4 Studie vývoje růstu cen akcií vítězů Národní ceny Malcolma Baldrige 
provedená americkým Národním institutem pro standarty a technologii – 
NIST Share price performance of Baldrige winners 

 Studie spočívala v hypotetické investici do každé veřejně obchodované 

společnosti, která získala Národní cenu Malcolma Baldrige v letech 1991 – 2000. V 

roce, ve kterém se organizace přihlásila do soutěže, byla do této organizace 

investována fiktivní částka. 

 Investice byla sledována od prvního pracovního dne měsíce následujícího po 

oznámení přijetí do soutěže (nebo ode dne, kdy se začalo s akciemi veřejně 

obchodovat, pokud to bylo později). Do 3 prosince 2001 bylo do každé organizace 

investováno 1 000 dolarů. Do dceřiných společností byla investována částka rovna 

velikosti poměru zaměstnanecké základny podjednotky k celé organizaci 

v procentech, vynásobená tisíci dolary. Stejná celková částka byla ve stejný den 

investována do indexu Standard & Poor's 500 (S&P 500). S&P 500 je volný 

kapitálově vážený index cen akcií pěti set velkých společností ve Spojených státech, 

publikovaný od roku 1957. Akcie zahrnuté v indexu S&P 500 jsou akcie velkých 

veřejně vlastněných společností, které obchodují na jednom ze dvou největších 

amerických akciových trhů - NYSE Euronext nebo NASDAQ OMX. 

 Byla-li podjednotka prodána jiné mateřské společnosti nebo došlo k jejímu 

sloučení s jinou organizací, byl vždy sledován pokrok podjednotky a ne mateřské 

společnosti. Byla tedy stanovena hodnota akcie v době prodeje a poté byla 

investována odpovídající částka v dolarech do nové mateřské společnosti. 

Po Dow Jones 

Industrial Average je S&P 500 nejrozšířenějším indexem velkých amerických 

společností. Je považován za vedoucí index americké ekonomiky. 

 3. prosince 2001 byla vypočtena hodnota akcií. Výsledky byly rozděleny na 

dvě skupiny: na všechny veřejně obchodované oceněné společnosti a na 

společnosti, které byly oceněny jako celky. Skupina 21 veřejně obchodovaných 

oceněných společností překonala index S&P 500 o cca 1 až 2,94 bodu a dosáhly 

322,78% návratnost oproti 109,68% výnosu indexu S&P 500. Skupina tří veřejně 

obchodovaných společností, které byly oceněny, překonala index S&P 500 asi o 1 až 

4,45 bodu a dosáhla 512,24% návratnosti oproti 115,17% výnosu indexu S&P 500 

[13]. 
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2.6.5 Analýza výkonnosti cen akcií vítězů Národní ceny Malcolma Baldrige 

 Studie, kterou provedli Dr. Vinod Singhal z Georgia Institute of Technology a 

Dr. Kevin Hendricks z University of Western Ontario v USA ukazuje, že efektivní 

uplatňování zásad TQM má dopad na konečné hospodářské výsledky [10]. Podklady 

pro tento výzkum byly shromažďovány po dobu pěti let u více než 600 vítězů různých 

cen za kvalitu a u vzorku firem obdobné velikosti a zaměření ukázaly, že vítězové 

cen zaznamenali podstatné zhodnocení ceny akcie, zvýšení výnosu z provozní 

činnosti, obratu, návratnosti tržeb a růstu aktiv. Výsledky této studie (graficky 

znázorněny na obrázku číslo devět) ukázaly, že efektivní zavádění zásad excelence, 

které jsou promítnuty do kritérií modelů excelence, jež jsou základem cen za kvalitu, 

má značný hospodářský význam.  

 
Obrázek 8 Ukazatele výkonnosti 

 Aplikace modelu s sebou přináší zvýšení počtu zaměstnanců a s tím 

spojených nákladů. Zvýšení nákladů je ale kompenzováno nepoměrně vyšším 

tempem růstu provozního zisku a tržeb u oceněných firem. Z tohoto důvodu lze 

konstatovat, že u těchto firem došlo i k růstu produktivity práce [14]. 

2.6.6 Studie vlivu efektivního zavedení excelence na klíčové výsledky 
výkonnosti financovaná EFQM A BQF  

 Evropská nadace pro management kvality EFQM a Britská nadace pro 

management kvality BQF financovaly výzkum zaměřený na zjištění korelace mezi  

86,0%

62,0%
67,0%

22,0%

12,0% 13,0%

43,0%

32,0%
37,0%

7,0%
0,0%

6,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Provozní zisk Tržby Aktiva Počet zaměstnanců Rent. tržeb Rent.a aktiv

Ukazatele výkonnosti - nárůst hodnot ukazatelů firemní výkonnosti 
ve sledovaném období

Vítězové cen za kvalitu

Srovnávací skupina



22 
 

přijetím zásad Modelu Excelence EFQM a lepší výkonností podniku. Studie byla 

provedena mezinárodním týmem předních odborníků, v čele s doktorem Louisem 

Boulterem profesorem Tony Bendellem, Hanidou Abas, profesorem Jensem 

Dahlgaardem a profesorem Vinodem Singhalem 

 Analýza byla zaměřena na společnosti, které účinně zavedly zásady Modelu 

excelence EFQM a byly oceněny za jejich úsilí v podobě ceny za kvalitu. Ke 

každému podniku – vítězi Ceny byl určen srovnatelný podnik (stejné odvětví, 

přibližně stejná velikost, stejná země). Tyto podniky byly sledovány po časový 

interval pět let před získáním Ceny – pět let po získání Ceny. Bylo zkoumáno celkem 

120 dvojic podniků, ze kterých bylo 85 evropských. U těchto společností byla 

hodnocena finanční výkonnost na základě hodnoty akcií a na základě dalších 

účetních veličin, kterými byly tržby, náklady, provozní příjmy a kapitálové výdaje.  

 Zkoumané organizace byly vybírány z různých zdrojů, včetně těch z EFQM, 

BQF a Národních partnerských organizací a z informací získaných on-line 

vyhledáváním klíčových slov a doménových jmen. K zajištění objektivity 

shromažďování údajů o finančních výsledcích a objektivity sběru a analýzy dat, byl 

výzkum zaměřen pouze na veřejně obchodovatelné společnosti. V mnoha případech 

je oceněna dceřiná společnost nebo jiná organizační podjednotka, pro které 

neexistují žádné individuální finanční údaje. V takovém případě byla do hodnocení 

zahrnuta celá mateřská organizace, pro kterou byla data k dispozici  

 Tým srovnával po dobu 11 let finanční výkonnost 120 oceněných společností, 

které splňovaly specifická kritéria s organizacemi podobné velikosti, působícími ve 

stejném odvětví. 

 Studie zjistila, že ve vítězné společnosti dosahují v porovnání se 

srovnatelnými neoceněnými organizacemi vyšších hodnot akcií, prodejů, 

kapitálových výdajů na majetek a kapitálových výdajů na prodej, vyššího růstu aktiv a 

dalších snížení nákladů na prodej. To vše v krátké době po obdržení ceny. (Obrázek 

9) 
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Obrázek 9 Ukazatele výkonnosti rok po ocenění 

 Tři roky od obdržení ocenění, převýšily oceněné organizace své neoceněné 

rivaly v průměru o 36% v hodnotách akcií, o 17% v tržbách, o 5% v prodeji za aktiva, 

o 4% v kapitálových výdajích za prodej, o 20% v aktivech a o 1,4% ve snížení 

nákladů. (Obrázek 10). 

 
Obrázek 10 Ukazatele výkonnosti 3 roky po ocenění 

 V posledním roce, ve kterém byly organizace sledovány, dosáhly oceněné 

společnosti ještě většího růstu – u tržeb v průměru o 77%, u provozního zisku v 

průměru o 18%, u kapitálových výdajů na aktiva v průměru o 28% a u kapitálových 

výdajů na prodej v průměru o 30%. Aktiva vzrostla v průměru o 44% a další 

snižování nákladů na prodej o 4,5%. (Obrázek 11). 
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Obrázek 11 Ukazatele výkonnosti pět let po ocenění 

Celkové výsledky studie jsou přehledně prezentovány v následující tabulce. 
 

Tabulka 1 Výsledky zvýšení výkonnosti 

Výsledky zvýšení výkonnosti u vítězů Cen oproti srovnatelným organizacím 

Srovnávaný ukazatel 
1 rok před, 1 rok 
po získání Ceny 

1 rok před, do 3 
let po získání 

Ceny 

1 rok před, do 5 
let po získání 

Ceny 

Tržby 8% 17% 77% 

Aktiva 12% 20% 40% 

Snížení nákladů 1,50% 1,50% 4,40% 

Provozní zisk - - 18% 

Střední hodnota rozdílu v % hodnotě 

akcie mezi vítězem a celosvětovým 

indexem FTSE 

5% 50% 93% 

 

 Výsledky výzkumu ukazují, že pokud jsou zásady Modelu Excelence EFQM 

zavedeny účinně, dochází k prokazatelnému zlepšení výkonnosti jak v krátkodobém, 

tak i v dlouhodobém časovém horizontu. Tento závěr by mohl být zadostiučiněním a 

uklidněním pro ty společnosti, které investovaly do Modelu nemalé prostředky a 

přistoupily k dlouhodobé cestě závazku k principům excelence. Studie také poskytla 

důkazy těm organizacím, které zvažují, že se vydají na cestu excelence, že mohou 

čerpat z výhod vyplývajících z účinného zavedení modelu [15]. 
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 Závěry, které můžeme učinit na základě všech provedených studií, jsou, že 

pokud jsou zásady TQM, např. prostřednictvím Modelu Excelence implementovány 

efektivně, finanční i nefinanční výsledky organizace se dramaticky zlepší. Výsledky 

studií by měly být ujištěním pro ty organizace, které se vydaly na cestu excelence, 

aby nadále setrvaly v nastaveném směru. Ale jako u každého jiného aspektu 

podnikání, nejsou modely excelence servírovány na stříbrném podnosu a jejich 

úspěšná aplikace vyžaduje maximální využití znalostí a úsudku, vyjasnění 

očekávání, hodnocení důsledků a průběžné monitorování procesů. To je nutností, ať 

už organizace plánuje zavést jakýkoli renomovaný systém sebehodnocení, nebo 

chce použít vlastní metodiku [16]. Modely excelence jsou považovány za 

neocenitelný zdroj pro ty organizace, které chtějí podporovat zvyšování kvality služeb 

a zvýšení konkurenceschopnosti, získání zdrojů a sdílení nejlepší praxe a které se 

chtějí i nadále zlepšovat a učit [17]. 

2.7 Kritika modelů excelence 
 Přestože je ve většině literárních zdrojů popsán pozitivní vztah mezi oceněním 

za kvalitu a následným výkonem organizace, byly u některých firem zaznamenány 

také negativní asociace. Jeden z nejznámějších výzkumů, provedený u japonských 

firem, které byly oceněny Demingovou cenou, se zaměřil na dvě teorie, nebezpečí 

jednoduchosti a tzv. „prokletí vítězů“.  

 Nebezpečí zjednodušení může znamenat, že přílišné zaměření se na získání 

ocenění může mít za následek zanedbávání dalších aspektů činnosti organizace, což 

vede ke snížení výkonu. Nebezpečím pro úspěšné firmy se může stát to, že se příliš 

úzce zaměří na jednu, nebo několik málo kompetencí, na úkor ostatních činností 

organizace. Kritici dále poukazují na to, že přílišná snaha o výhru může způsobit to, 

že vrcholové vedení ztratí přehled na trhu nebo přehled o jiných důležitých 

činnostech organizace, které si vyžadují pozornost.  

 Jako příklad nebezpečí zjednodušení slouží zkušenosti firmy Fuji-Xerox, která 

vyhrála Demingovu cenu v roce 1980. Prezident organizace Tony Kobayashi vyzval 

jak management firmy, tak všechny pracovníky k výhře Demingovy ceny. Ti se stali 

tak oddanými výzvě svého nejvyššího nadřízeného, že jí byli po práci ochotni 

věnovat až 8 hodin neplacených přesčasů. Manažeři společnosti poté ale sami 

přiznali, že během posledních tří až šesti měsíců před soutěží obětovali významnou 

část svého času téměř výlučně procesu vítězství. Nebezpečí plynoucí z tohoto 
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příkladu je takové, že snaha o dosažení ocenění se může stát takovou posedlostí, že 

může odvrátit pozornost firmy od jiných kritických činností. V nejhorším případě může 

snaha o vítězství dokonce posunout do ústraní cíl dosahování skutečné kvality. 

 Prokletí vítězů je pojem podobný Pyrrhovu vítězství. Jde o jev, který se 

většinou vyskytuje u aukcí s neúplnými informacemi. Jedná se o to, že u takových 

aukcí má vítěz tendenci přeplácet. Prokletí pak nejčastěji má dvě podoby: buď 

vítězná nabídka převyšuje hodnotu draženého zboží a výherce si v absolutních 

číslech pohorší, nebo je hodnota aktiva nižší než uchazeč očekával, takže sice může 

dosáhnout čistého zisku, ten ale bude nižší, než se předpokládalo. Pokud vztáhneme 

tento poznatek na uchazeče o ocenění za excelenci, můžeme ho interpretovat tak, 

že vítězové systematicky věnují vítězství v soutěži více, než jaká je skutečná 

hodnota ceny, kterou mohou vyhrát. Firmy, které soupeří o cenu za kvalitu, se 

vystavují významnému riziku vytvoření nepřiměřeného tlaku na organizační zdroje. 

Kritici modelů excelence často uvádějí, že ocenění za kvalitu s sebou nese takové 

náklady, zejména finanční a lidské, které mohou převážit potenciální výhody. Firma 

Xerox uvedla, že ji účast v soutěž o Národní cenu Malcolma Baldrige stála 800 000 

dolarů, ve kterých nebyly započítány náklady na zaplacení týmu 20 lidí, kteří 

pracovali na přihlášce do ceny několik měsíců.  

 Snaha o vítězství ceny za kvalitu může být také příliš náročné v oblasti 

lidských zdrojů. Někteří japonští zaměstnanci si například stěžovali, že je úplná 

žádost, která může mít rozsah 1000 stran, stála mnoho dřiny a vynutila si 

každodenní přesčasy, kdy zaměstnanci ani nemohli mít žádnou dovolenou [18]. 

 Podle mého názoru jsou všechny uvedené argumenty důležité, ale nejsou 

nepřekonatelnou překážkou. Mohou sloužit jako doporučení pro firmy, které uvažují o 

přihlášení se do ceny za excelenci. Firmy musí mít modely pevně zakomponovány 

do svého řízení a musí si být jisté, že jsou schopny zvládnout práci, kterou přihlášení 

do soutěže přináší, aniž by to negativně ovlivnilo chod organizace. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

3.1 Metodika 
 Vlastní výzkum probíhal dotazníkovou formou. V období od listopadu 2009 

do února 2010 bylo osloveno celkem 469 organizací ze všech hlavních oblastí 

průmyslu a služeb působících v České republice. 370 organizací bylo obesláno 

elektronicky, 90 organizací poštou a zástupcům 9 organizací byl předán dotazník 

v tištěné formě k vyplnění při osobní schůzce. Celkově se vrátilo zpět 131 dotazníků 

– 83 elektronických (návratnost byla 22,4%), 39 kusů poštou (s návratností 44,3%) a 

9 hand-outů. 

 Dotazník, který je součástí přílohy mé práce, byl koncipován tak, aby 

roztřídil všechny respondenty do tří skupin. V první skupině byly zachyceny ty 

organizace, které modely excelence používají, ve druhé skupině ty, které modely sice 

nepoužívají, ale existuje u nich povědomí o těchto modelech a do třetí skupiny byly 

zařazeny ty organizace, které modely ani nepoužívají, ani je neznají. Toto rozdělení 

odpovídá i členění praktické části mé práce. 

 Dotazník byl prvotně určen k vyplnění představitelům útvarů řízení kvality 

v jednotlivých organizacích, nebo k vyplnění vedením.  

 První tři otázky první části měly za úkol roztřídit organizace podle 

obecných kritérií. Bylo v nich zjišťováno, jakému odvětví se organizace věnuje, jaká 

je její velikost (rozdělení na malé, střední a velké firmy) a jaké systémy řízení 

používá. Čtvrtá otázka už byla rozřazovací. Pokud firma používá nějaký model 

excelence, pokračovala ve vyplňování první části dotazníku, pokud ne, přešla na 

vyplňování druhé části. U prvních třech otázek není všech 131 organizací 

vyhodnoceno najednou jako celek, ale organizace jsou vyhodnocovány po částech, 

podle toho, zda modely excelence používají, nebo ne. Pokud firmy modely 

nepoužívají, byly dále rozděleny podle toho, zda je znají, nebo ne.  
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3.2 Výsledky výzkumu 

3.2.1 První část 

 Z celkového vzorku 131 respondentů jich odpovědělo 25, že jejich 

organizace používá modely excelence. Těchto 25 respondentů zodpovědělo první 

část až do konce. Největší zastoupení v této skupině měl strojírenský a automobilový 

průmysl (37% a 12%), stavebnictví (9,3%) a služby veřejné správy (8%), 

telekomunikační a poradenské (obě 4%). Celkové zařazení dotazovaných do 

jednotlivých skupin z hlediska působení organizací je na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 12 Graf rozdělení organizací podle odvětví, ve kterém působí. 

 Z hlediska velikosti byly v první části zastoupeny hlavně velké a střední 

firmy (to znamená firmy s více než 250 zaměstnanci a firmy s 50 až 250 

zaměstnanci). Pouze 2 organizace byly menšího charakteru. Celkové rozdělení je 

možno odečíst z následujícího grafu. 
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 Třetí otázka zjišťovala, zda a jaké používají jednotlivé organizace systémy 

řízení. Na výběr byly celkem čtyři nejběžnější standardy, ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 a ISO/TS 16949. Nejčastěji vyplňující zaškrtli normu ISO 9001 a ISO 

14001 a to celkem v sedmnácti případech. Zajímavé je, že tři z organizací používající 

modely excelence nepoužívají žádný jiný systém řízení. Z jiných standardů, které 

organizace používají, byly zastoupeny například normy ISO/IEC 27 001 pro řízení 

bezpečnosti informací, normy pro procesy svařování, norma IRIS pro železniční 

průmysl, norma ISO 22 001 pro potravinářský průmysl a certifikát Bezpečný podnik 

(ve většině případů tedy jde o standardy, které jsou nutné k tomu, aby mohla 

organizace vykonávat svou činnost). Celkové rozdělení je na následujícím obrázku 

 
Obrázek 14 Systémy řízení zavedené v jednotlivých organizacích 

 Většina organizací (21), které se zúčastnily průzkumu, používá Model 

excelence EFQM. Pouze 4 organizace uvedly, že používají model jiný – ve třech 

případech se jedná o korporátní modely, které nesou jméno organizace (ve většině 

případů jsou tyto modely odvozeny od Modelu excelence EFQM nebo od amerického 

modelu Národní ceny kvality Malcolma Baldrige), v jednom případě bylo uvedeno, že 

se jedná o derivát mnoha modelů, kdy se organizace snaží pracovat s různými 

modely a vybírat si z každého z nich to podstatné. 

 V průzkumu byla také zjišťována doba, po kterou organizace modely 

excelence používají. Délka období je důležitá proto, abychom mohli objektivně 

zhodnotit, zda a jaké přínosy modely excelence organizacím přinesly. Dvě 

organizace používaly modely excelence méně než jeden rok a z toho důvodu 
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nemohly ještě zhodnotit, jestli pro ně mělo zavedení modelů nějaký přínos. Celkové 

rozdělení organizací podle období, po které modely používají je na následujícím 

obrázku. V grafu jsou barevně rozlišeny organizace, které používají Model excelence 

EFQM a modely jiné. Z grafu je dále patrné, že většina odpovídajících organizací 

používá modely po dobu delší než 3 roky. 

 
Obrázek 15 Graf délky období, po které organizace modely excelence používají. 

 Hlavní část první sekce dotazníku začíná otázkou číslo sedm, kde jsem se 

snažil zjistit, jaké faktory bránily organizacím v zavedení modelů. Čtrnáct z dvaceti 

pěti organizací uvedlo, že v zavedení modelu nestály žádné překážky, devět 

organizací poukázalo na neochotu zaměstnanců. Tento problém postihuje většinu 

(hlavně větších) organizací, které se chystají na nějakou změnu. Je jen na vedení 

organizace, jak se dokáže s tímto problémem vypořádat a jak dokáže zaměstnance o 

důležitosti změny přesvědčit. Tři organizace uvedly, že problém tkvěl v neznalosti 
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organizace uvedla, že u ní existovala překážka finanční. Žádný z respondentů 

neuvedl možnost „špatná zkušenost s certifikací jiných systémů“, která byla ve 

výběru. Celkem 3 organizace popsaly ještě další překážky, které bránily 

implementaci modelů. Jednalo se o: ●neznalost zaměstnanců, ●obavu zaměstnanců 

ze ztráty pracovního času investovaného do přípravy sebehodnocení, popřípadě 

z nedostatku času, ●psychologickou bariéru způsobenou právě pocitem, že dojde 

k nějaké změně, ●odpor všech řídících pracovníků ke změnám a ●počáteční 

administrativní náročnost. Celkové výsledky jsou viditelné na následujícím grafu. 
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Obrázek 16 Graf bariér bránících zavedení modelů excelence v organizacích 

 V dalším kroku (otázce číslo 8) bylo zjišťováno, jestli měly jednotlivé 

organizace problémy se samotnou implementací modelu. Dvacet organizací (celkem 

80%) uvedlo, že nemělo se 

zaváděním modelu žádný 

problém. Skupina zbylých 5 

podniků uvedla, že se 

problémy během 

implementace objevily. Ze 

čtrnácti organizací, které 

odpověděly v předchozím 

bodě, že u nich nebyly 

žádné překážky bránící 

implementaci modelu, 

uvedla pouze jedna, že se 

u ní objevily problémy při 

samotném zavádění 

modelu. Respondenti byli 

požádáni, aby se snažili definovat nesnáze, které se vyskytly. Ve dvou případech 

byly zmíněny běžné organizační problémy, dále pak: ●problém vytvořit jednoduchou 

a použitelnou dokumentaci včetně záznamových formulářů a naučit pracovníky 

používat celý systém, ●problém s velkým rozptylem výsledků v první fázi zavádění, 

neochota 
vrcholového vedení

neznalost 
vrcholového vedení

neochota 
zaměstnanců

finanční 

žádné

jiné

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Bariéry bránící zavedení modelů excelence

EFQM

jiné modely

Obrázek 17 Měla organizace problém se samotným zaváděním 

modelu excelence? 



32 
 

●problém pramenící z vysoce diverzifikované výroby. Dvě organizace, které modely 

používají méně než rok uvedly, že i kvůli krátkému období používání žádné těžkosti 

zatím nezaznamenaly, ale je možné, že se nějaké ještě v budoucnu objeví.  

 Otázka číslo devět měla za úkol zjistit, jaké důvody vedly dotazovanou 

organizaci k implementaci modelu excelence. Celkem dvacetkrát bylo uvedeno, že 

se firma snažila zlepšit systém organizace, patnáctkrát byla zaškrtnuta příležitost 

využívat sebehodnocení. Třináct organizací bralo zavedení modelu excelence také 

jako marketingový tah, který měl za úkol zlepšit vnímání organizace okolím. Sedm 

organizací poukázalo na tlak, který byl vyvíjen jejím vnějším okolím. V tomto případě 

se jedná hlavě o situaci, kdy o zavedení modelu excelence rozhodne mateřská 

organizace společnosti a zavedení se stává pro dceřinou společnost povinné. 

Takovým příkladem jsou také organizace veřejné správy, které většinou dostanou 

zavedení modelu příkazem od nadřízeného orgánu (například ministerstva). Sedm 

firem uvedlo i jiné, než nabízené důvody. Šlo o: ●rozhodnutí vedení, ●získání 

pomocných podkladů pro aktualizaci a přezkoumání strategického plánu společnosti, 

●tlak koncových zákazníků (to se týká hlavně pravidel v automobilovém průmyslu), 

●zlepšení měření procesů, ●standardizaci činností, ●zvýšení produktivity a efektivity 

systémů, ●snahu o účast na soutěži o Cenu ČR za kvalitu. Jedna z organizací 

uvedla, že model excelence zavedla také proto, že se chtěla odlišovat od konkurence 

a vymezit se vůči ní. V této souvislosti se objevil názor, že právě takové odlišení 

může dělat i problémy. Někteří zákazníci totiž uvažují o společnosti, která dělá něco 

nad rámec svých povinností jako o podniku, který bude právě proto dražší než 

konkurence. Přehledné uspořádání důvodů je na dalším grafu. 
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Obrázek 18 Důvody vedoucí k implementaci modelu 

 V dalším bodě odpovídali respondenti na otázku, jestli se jejich organizace 

přihlásila do nějaké soutěže o cenu za excelenci. Jedenáct z dvaceti pěti organizací 

(44%) odpovědělo kladně. Z těchto jedenácti se drtivá většina přihlásila do Národní 

ceny kvality ČR. Mezi odpovídajícími byli finalisté roku, sedm vítězů ve svých 

kategoriích. Dvě organizace se přihlásily do evropské ceny za excelenci EFQM 

Excellence Award a jedna vyhrála soutěž o dodavatele roku od organizace Czech 

Invest. 

 
Obrázek 19 Počet organizací, které se přihlásily/nepřihlásily do soutěží o cenu za excelenci 
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 Odpovídající hodnotili v jedenácté otázce význam sebehodnocení. 

V dotazníku bylo na výběr celkem z osmi možností. Tři z nich byly zaškrtnuty celkem 

šestnáctkrát: ●sebehodnocení upozorňuje na významnější šance ke změnám, ●je 

silným nástrojem odkrývání a diagnostiky slabých míst a dává kvantifikovatelné 

výsledky, ●podporuje využívání různých metod měření a monitorování. Patnáctkrát 

bylo vyzdvihnuto to, že sebehodnocení je hodnocením odvozeným od faktů, ne od 

pocitů a umožňuje porovnání s jinými organizacemi. Nebylo opomenuto ani to, že 

sebehodnocení vtahuje do principů excelence široké spektrum zaměstnanců a ti jsou 

vedeni a motivováni k odhalování silných a slabých stránek v oblasti vykonávaných 

činností a dosahovaných výsledků.  

 
Obrázek 20 Význam sebehodnocení 

 Celkem osm organizací uvedlo i jiné významy a to, že sebehodnocení 
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firem uvedla, že sebehodnocení nastavuje zrcadlo, kdy se o sobě organizace 

dozvídá pravdu a učí se poznávat vlastní identitu. Dále bylo uvedeno, že 

sebehodnocení: ●pokládá otázky, které by jinak položeny nebyly a nemohly by tak 
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zlepšování, ●nahrazuje přezkoumání QMS, EMS, BOZP vedením (organizace, které 

využívají ISO/TS 16 949 čerpají ze sebehodnocení v pololetním přezkoumání 

vedením), ●učí spolupráci na partnerské úrovni, ●komplexně mapuje celou firmu. 

Jedna z organizací uvedla, že pro ni má sebehodnocení význam i v evropském 

měřítku, protože je ve svém oboru jediným nositelem národní ceny za kvalitu a 

zvyšuje tak prestiž této organizace. 

 Dvanáctá otázka je současně s otázkou třináctou stěžejní pasáží první 

části, protože se v nich zjišťuje, jaké přínosy zavedení modelu excelence pro 

odpovídající organizace mělo. Jak už bylo uvedeno, některé organizace, které model 

implementovaly v nedávné době, neměly dostatek informací, aby mohly na tyto 

otázky objektivně odpovědět. 

 Otázka číslo dvanáct byla zaměřena na mimoekonomické přínosy, které 

pro organizaci mělo zavedení modelu excelence. Dvacet čtyři firem uvedlo, že 

zavedení modelu pro ně mělo nějaký mimoekonomický přínos a jedna 

v implementaci žádný mimoekonomický přínos neviděla. V osmnácti případech byly 

vybrány odpovědi identifikace oblastí ke zlepšování prostřednictvím sebehodnocení 

a aktivní zapojení zaměstnanců organizace do sebehodnocení a zvýšení jejich 

zájmu. Pro čtrnáct organizací je přínosem získání dalších doporučení pro následné 

zlepšování a plánování podnikatelského záměru organizace prostřednictvím zpětné 

zprávy. Třináctkrát bylo vybráno obdržení zpětné vazby na sebehodnocení od 

externích a nezávislých odborníků, ve dvanácti případech bylo uvedeno zlepšení 

stanovování priorit ke zlepšování a jejich realizaci a možnost porovnání se 

(benchmarkingu) s jinými organizacemi využívajícími stejný systém.  

 Sedm organizací uvedlo i jiné důvody: ●marketingové přínosy, ●lepší 

orientace ve složitých situacích a předpokladech, ●nepodléhání panice, které se 

osvědčuje v krizových situacích, ●zlepšení v oblasti motivace, vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, ●pocit sounáležitosti pracovníků s organizací, hrdost na ni, posílení 

týmového ducha. Posledním zmiňovaným přínosem bylo zvýšení prestiže organizace 

v očích okolí. Mnoho podniků v této oblasti také vyzdvihovalo členství v NQA, které 

jim pomáhá ve sdílení informací a nejlepší praxe. Celkový přehled je na následujícím 

grafu. 
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Obrázek 21 Mimoekonomické přínosy zavedení modelu 

 Ve třinácté otázce byli respondenti vyzváni, aby popsali, v jakých 

oblastech došlo v jejich organizaci ke zvýšení výkonnosti po zavedení modelu. 
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s daty a ●používání zpětné vazby. Jedna organizace dosáhla vyšší kvality produktů a 

služeb, což dokládá výsledky několikaletých šetření spokojenosti zákazníků, které 

mají pozitivní trendy vývoje. Jiná poukázala na zavedení nových nadstandardních 

služeb a zlepšení komunikace se zákazníky. Celkem 3 firmy ponechaly otázku číslo 

13 bez odpovědi. Jedna uvedla, že neměla v úmyslu provádět takovéto hodnocení 

využívání modelu EFQM, protože to nebylo jejím cílem, druhá, že modely excelence 

organizaci jednoznačně pomáhají, ale je pro ni obtížné dokládat tuto skutečnost 

konkrétními čísly, protože v devadesátých letech, poté co organizace model 

excelence zavedla, ji postihla úsporná nařízení vlády a nyní organizace čelí 

ekonomické krizi. 

 
Obrázek 22 Oblasti, ve kterých dosáhly organizace zvýšení výkonnosti 

 V poslední, čtrnácté, otázce jsem se snažil zjistit, jestli si respondenti 

myslí, že jim implementace modelu pomáhá v současné době hospodářského 

útlumu. Tuto otázku jsem do dotazníku zahrnul proto, že výsledky předchozích 

otázek mohly být zkresleny právě tím, že se organizace v naší zemi potýkají 

s ekonomickou krizí. Přesto, že firmy mohou cítit, že modely měly na ekonomické i 

mimoekonomické ukazatele pozitivní vliv, nemusejí tyto ukazatele kvůli útlumu 

vykazovat růst. Dvanáct organizací uvedlo, že jim model excelence v současné době 

pomáhá, čtyři uvedly, že nepomáhá a devět na tuto otázku nedokázalo odpovědět 

ani kladně ani záporně. 
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 Firmy, které uvedly, že jim model pomáhá, komentovaly tento jev takto: 

●díky štíhlé výrobě jsou redukovány náklady, ●organizace se stala flexibilní, 

●procesy a náklady byly optimalizovány, ●model umožňuje aktualizovat strategický 

plán s ohledem na nově vzniklou situaci, ●model naučil organizaci novým přístupům 

a schopnostem a poučit se z vlastních chyb a ty dále neopakovat. 

 Jedna organizace tuto výhodu konkretizovala takto: „Naše organizace stojí 

stále pevně na zemi, protože se nám daří minimalizovat chyby z let 1996 – 1999, kdy 

byla zavedena úsporná opatření tehdejší vlády.“ 

 Další respondenti vyzdvihovali: ●rychlou reakci na změny, ●jednodušší 

aplikaci i nepopulárních opatření, ●dobrý pracovní tým, ●minimalizaci chyb, ●zvýšení 

produktivity, ●snižování nákladů na jednotku, ●sebepoznání organizace, ●eliminaci 

slabých stránek a hrozeb a posílení silných stránek a využití příležitostí, ●větší 

soudržnost firmy, kdy zaměstnanci lépe chápou nutnost opatření a kolektivně se 

snaží o vyšší produktivitu práce a zlepšování, ●účelné snížení nákladů a zachování 

efektivity, při obecném snížení tržeb. Grafický výstup poslední otázky dotazníku je 

patrný z následujícího obrázku. 

 
Obrázek 23 Vliv modelů excelence na překonání ekonomického útlumu 

 Respondenti byli také vyzváni, aby se pokusili zaznamenat své další poznatky 

a připomínky do volné části dotazníku. Na následujících řádcích je shrnutí toho, co 

napsali. 
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 Jedna z firem s velikostí do padesáti zaměstnanců, působící ve stavebnictví 

uvedla, že se ani do budoucna nechce práce s modelem excelence vzdát a přestože 

byl v roce 2010 změněn, nadále jej bude využívat v původní podobě. Organizace si 

cení možnosti sledování trendů. Výsledky sebehodnocení jsou komentovány v 

přezkoumání a je na ně částečně navázáno i monitorování a měření v QMS. 

 Strojírenská firma střední velikosti uvedla, že zavedení modelu bylo vítanou 

cestou k soutěži mezi firmami, které kdysi tvořily jednu organizaci. Vzrostlo 

sebevědomí vrcholových manažerů, kteří se mohli pochlubit aplikací modelu. Ta 

ukázala na vzdálenost určitých skupin lidí od znalostí problémů ve firmě. Analýzou 

výsledků z prvního hodnocení se zjistily tři okruhy respondentů: První - top 

management - viděl situaci sice dobře do budoucnosti a měl povědomí o strategii, ale 

absolutně neměl ponětí o denních problémech v procesech. Druhý okruh 

zaměstnanců, nejnižší řídící články, nebyl schopen zajít za rámec operativních 

problémů a denních starostí se zajišťováním a realizací zakázek, a i proto viděl 

naprosto černě jakékoliv výhledy do budoucna, protože neměl ponětí o strategii, 

indikátorech aj. Třetí skupina - střední články řízení na úrovni vedoucích provozů a 

odborných útvarů – měla ponětí jak o úkolech a problémech vedení firmy, tak o 

realitě v operativním zajišťování zakázek. Na této skupině pak bylo pokračování v 

sebehodnocení. 

 Nadnárodní firma střední velikosti pohybující se v oblasti elektro-energetiky 

uvedla, že audit excelence a sebehodnocení provádí každé 3 roky a že má 

k dispozici vlastního specialistu zaměřeného na implementaci principů a metod 

excelence 

 Zástupce velké strojírenské firmy vidí přínos modelu EFQM tehdy, je-li do něj 

vložena a zapojena větší část zaměstnanců společnosti, která model používá. 

 Představitel organizace do padesáti zaměstnanců pohybující se v průmyslu 

stavebních hmot uvedl, že získal jako jediná fyzická osoba v  Cenu ČR za jakost a to 

a tohoto ocenění se mu podařilo dosáhnout dvakrát. Jako největší nevýhodu při 

zavádění modelu uvádí, že na rozdíl od větších právnických osob, které systém 

kvality budují v rámci svých odborných útvarů, u menších organizací leží většinou 

celá tíže odpovědnosti na majiteli organizace, který navíc musí být osobně aktivně 

zapojen do veškeré činnosti. Zavedení modelu excelence spolu s podáním přihlášky 

do Ceny ČR za jakost se stala několikaletým obdobím dřiny a odříkání. Organizace 

přesto do dneška ze všech získaných poznatků čerpá. Další pomocí je i Klub 
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Národní ceny České republiky za kvalitu, kde si organizace při setkáních vyměňují 

nové poznatky a znalosti. Firmě modely pomohly s analýzou stávajícího stavu, 

nalezením a prosazením východisek. Pomohly také odhalovat chyby a dále je 

neopakovat. 

 Strojírenská firma střední velikosti uvedla, že jí Model Excelence EFQM 

poskytuje ucelený a reálný obraz stavu organizace. Napomáhá aktivní synergii jak 

uvnitř organizace, v systému interních zákazníků, tak i vůči vnějšímu prostředí. Model 

podporuje sdílení nejlepší praxe, sociální a společenskou odpovědnost. Napomáhá 

vnějším subjektům, nejen externím zákazníkům, lépe vnímat aktivity a výsledky 

organizace 

 Od účasti další středně velké strojírenské firmy v soutěži o cenu ČR za kvalitu 

uběhla již dlouhá doba (rok 1994). Sebehodnocení nastartovalo proces změn ve 

všech procesních oblastech společnosti a část získaných zkušeností a znalostí je 

využívána doposud a slouží k zdokonalování systému řízení. Organizace vyzdvihuje 

členství v klubu Národní ceny kvality ČR, jehož je členem, protože pravidelná setkání 

členů slouží k porovnávání se a sdílení informací s jinými organizacemi a přenášení 

správné praxe do činnosti organizace 

 Další z respondentů z velké strojírenské firmy připomněl, že modely musí být 

zaměřeny na zákazníka i výrobek, musí standardizovat hlavně tvorbu přidané 

hodnoty v řetězci, musí být revidovány při jakékoli změně a automaticky po určité 

době, aby mohly optimalizovat vzájemné vztahy a podmínky procesů. 

 Velká organizace veřejné správy odpověděla, že přínosem je samotné 

stanovení klíčových výsledků výkonnosti. Organizace začala používat zpětnou vazbu 

od zákazníků a od zaměstnanců. Bylo dosaženo změny v myšlení manažerů, 

pohledu na organizaci jako organizační jednotku a využívání poznatků. 

3.2.2 Případová studie - KOVOKON Popovice, s.r.o. 

Tato případová studie vložena na konec první části výsledků dotazníkového 

šetření, protože je ukázkou dobré praxe většiny z těch organizací, které odpověděly, 

že modely excelence používají. 

3.2.2.1 Stručná historie společnosti 
 Společnost KOVOKON Popovice, s.r.o. vznikla v roce 1998 z činnosti 

sdružení čtyř fyzických osob podnikajících od roku 1990 na základě živnostenských 
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oprávnění a od svého založení se specializuje na sériovou výrobu přesných 

kovových součástí. Společníci jsou v příbuzenském poměru (otec a tři synové). 

Vstupní kapitál firmy byl 7000 Kč a byl za něj nakoupen první soustruh. První výroba 

probíhala ve stolařské dílně, kde docházelo k dalšímu rozvoji výroby. 

 Vydělané peníze byly postupně investovány do nákupu dalších strojů. Prvním 

významným zákazníkem byly Stavební stroje Němčice nad Hanou, pro které firma 

vyráběla náhradní díly na vozy Multicar. V roce 1992 organizace přijala prvního 

zaměstnance, postupně se jí dařilo získávat nové zákazníky a ještě stejného roku se 

firma přestěhovala do nově zakoupeného areálu. Strojový park sdružení se postupně 

rozšiřoval o univerzální obráběcí stroje, na nichž se realizovaly náhodné zakázky a 

výroba náhradních dílů na výše zmíněné vozy. Obdobně jako většina podobných 

malých firem v oblasti kovoobrábění, podnikalo sdružení tzv. "garážovým způsobem", 

s nízkou úrovní konkurenceschopnosti. 

 První velká zakázka firmu inspirovala k zakoupení prvního CNC obráběcího 

centra (v roce 1994). Tento fakt znamenal zásadní zvrat v technologické orientaci 

organizace - společnost začala s aplikací moderních technologických postupů a 

výrobních technologií, které jí umožnily inovovat stávající výrobkovou řadu zejména v 

oblasti přesnosti opracování a požadovaného tvaru, za současného výrazného 

zvýšení produktivity. Společnost investovala do moderního technologického 

vybavení, protože na základě nových zakázek mohla zakoupit i další CNC stroje. K 

dnešnímu dni společnost vlastní 104 moderních CNC strojů. Oslovením významných 

zákazníků, zejména z oblasti elektrotechnického průmyslu, začala doposud trvající 

spolupráce s prestižními zákazníky.  

 Organizace budovala svůj areál v Popovicích od roku 1992 do roku 2001. V 

této lokalitě ale už nebylo možné dál rozšiřovat výrobní prostory, proto musela 

zakoupit prostory odpovídající své strategii. 

 Z důvodů rozšiřování výroby byly tedy zakoupeny budovy v Leteckých 

závodech Kunovice, kde má firma 25 000 m2 plochy, z toho 6 000 m2 výrobních a 

1 500 m2

• 2003  - Zahájení rekonstrukce 

 skladových prostor. Další rozvoj areálu je popsán v následujících bodech: 

• 2004  - Přestěhování kompletní výroby do areálu LZ Kunovice 

• 2005 - 2006  - Výstavba nových skladových prostor – 2.500 m2 

• 2006 - 2011  - Zakoupení nové třípodlažní budovy (plocha 5 x 1 800 

   m2 a její rekonstrukce  
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3.2.2.2 Procentuální rozdělení výroby dle obratu 

 65 % produkce firmy je určeno pro elektrotechnický průmysl. Počátky 

spolupráce s předními výrobci elektromotorů u nás i v zahraničí se datují k roku 

1994. Polotovary ve formě odlitků o hmotnosti 0,5 až 85 kg jsou opracovány s 

vysokou přesností, kontrolovány a odesílány zpět k montáži do mateřského podniku 

zákazníka. Klasickým zástupcem této výroby je např. obrábění litinových štítů pro 

elektromotory. 

 25% tvoří výroba pro automobilový průmysl. Klasickým zástupcem této 

skupiny jsou díly spojovací a koncové komponenty pro chladící a klimatizační 

jednotky, které vyrábí společnost od roku 1999. Mezi odběratele komponentů 

určených pro pájené i mechanicky tvářené spoje patří významní výrobci 

automobilového příslušenství. Tyto výrobky musí splňovat velmi přísné nároky na 

přesnost rozměrů a čistotu povrchu, dále však i na přesnost a spolehlivost v oblasti 

dodávek. 

 Zbylých 10% produkce je zastoupeno kusovou výrobou pro různé odběratele. 

Zde je hlavním představitelem Walter s komponenty pro CNC obráběcí stroje. 

3.2.2.3 Strojní vybavení 

 Společnost usiluje o stálou modernizaci svého strojního parku. Cíleně 

vyhledává, ve spolupráci s odborníky, moderní trendy v oblasti technologických 

možností a zavádění robotizace, tak aby mohla i nadále uspokojovat své zákazníky 

s důrazem na oblast zkrácení výrobních časů výroby a zvýšení kvality. 

3.2.2.4 Úroveň systému řízení organizace 
 Vysoké nároky na přesnost výroby si vyžádaly nemalé investice do kontrolních 

a měřících zařízení a do systémů řízení kvality. V roce 1999 firma úspěšně zavedla 

systém kvality ISO 9001:1994 a v lednu roku 2003 ISO 9001:2000, které výrazným 

způsobem zvýšily kvalitu dodávaných dílů a napomohly k získání nových klientů. 

V roce 2004 společnost implementovala systém řízení kvality dle normy ISO/TS 

16949:2002 a v roce 2005 byl zaveden systém řízení ISO 14001:2004.  

 Pravidelné kontroly přesnosti výrobního procesu, přesné programování 

výrobních cyklů CNC strojů, vysoká kvalita obráběcích nástrojů a přípravků, i 

výstupní kontrola výrobků zajišťují společnosti spokojenost zákazníků. 



43 
 

3.2.2.5 Strategie organizace 

 Organizace si stanovila do dalších let tuto strategii: 

• Aktivně vyhledávat další nové zákazníky z automobilového a 

elektrotechnického průmyslu 

• Zvyšovat konkurenceschopnost vysokou produktivitou práce zaváděním 

nejmodernějších technologií včetně robotizace  

• Zvýšení efektivity sběru a identifikace dat výroby a zavedení čárového 

kódu  

• Cílem společnosti je dosažení v kategorii středních podniků evropské 

úrovně – účast v Národní ceně za kvalitu  

• Cíleným školením dosáhnout vysoké kvalifikační úrovně svých 

zaměstnanců  

• Udržet a zdokonalovat vlastní systémy řízení kvality, BOZP a ochrany 

životního prostředí 

• Vyhledat a realizovat montáž vlastních produktů ve spolupráci s vysokými 

školami a technologickými parky  

• Zajistit vysokou životní úroveň svých zaměstnanců v rámci regionu  

• Zavedením manažerského informačního systému zprůhlednit a 

zjednodušit sledování a vyhodnocování aktuálních finančních ukazatelů  

3.2.2.6 Společenská odpovědnost organizace 

 V oblasti společenských aktivit se organizace angažuje v následujících 

činnostech: 

• Spolufinancování automobilu pro tělesně postižené 

• Spolufinancování sportovních her pro tělesně postižené 

• Provádění rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce 

 Organizace se snaží podporovat i oblast sportu a sponzoruje 

• Fotbalové oddíly Kunovic a Popovic 

• Motosport 

• Krasobruslení v Uherském Hradišti 

 Firma také financuje zdravotnický výzkum, konkrétně výzkum rakoviny a 

cukrovky a je otevřena spolupráci se školami, provádí exkurze pro ZŠ a SŠ, 
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umožňuje praxe vybraným studentům a poskytuje své znalosti a materiály studentům 

pro středoškolské a vysokoškolské ročníkové práce. 

3.2.2.7 Motivační programy 
 Organizace poskytuje svým zaměstnancům bohatý motivační program, 

přispívá jim na dopravné, stravné, dovolenou, životní pojištění a penzijní připojištění 

podporuje jejich zdravý životní styl a odměňuje je při pracovních a životních výročích. 

3.2.2.8 Certifikace a úspěchy společnosti 
 Mimo certifikací systémů dosáhla organizace i dalších úspěchů, zde je výčet 

těch, kterých si organizace váží nejvíce: 

• 2005 - ocenění „Bezpečný podnik“ 

• 2006 – ocenění Manažer roku v oblasti strojírenství 

• 2008 – udělen titul Investors in People 

• 2008 – účast firmy v Národní ceně ČR za kvalitu 

• 2008 – Zavedení ISŘ 

3.2.2.9 Vztah organizace k modelům excelence 

 Organizace si na počátku nového tisíciletí začala uvědomovat potřebu zlepšit 

systém řízení organizace a začala se o něj proto více zajímat. Následovaly tedy 

implementace norem ISO 9001, ISO/TS 16 949, ISO 14001:2004, organizace 

dosáhla ocenění Bezpečný podnik. Obecně lze říci, že požadavky toho ocenění jsou 

velmi podobné těm, které vyžaduje norma OHSAS 18 001.  

 Před obdobím hospodářské krize firma prováděla benchmarking 

zprostředkovaný společností Czech Invest. S partnerskou organizací se porovnávala 

ve dvou oblastech, z nichž v jedné byla lepší partnerská firma a v druhé společnost 

Kovokon, proto, aby byl benchmarking přínosem pro obě strany. Bohužel v současné 

době se většina společností více uzavřelo do sebe a ty nejsou ochotny se 

benchmarkingového porovnání zúčastnit.  

 Impuls pro vrcholové vedení k tomu, aby se začalo více zajímat o řízení své 

organizace, vzešel z okolí. Majitelé firmy viděli, že ostatní organizace, které se 

systémům managementu věnují, jsou úspěšné. Implementace Modelu Excelence 

EFQM je brána jako něco nadstandardního a organizace se k němu snaží 
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přistupovat zodpovědně. Velkým plusem je, že se jedná o rodinnou firmu, kde 

majitelé organizace drží při sobě a cítí velkou zodpovědnost za své kroky. 

 S implementací modelu organizaci pomáhalo několik externích odborníků a 

jednalo se hlavně o konzultace. V celku se dá říci, že si firma zaváděla model sama. 

Organizace nezaznamenala žádné bariéry, které by jí bránili v zavedení modelu, a 

během zavádění se objevily jen menší problémy. Bylo například potřeba seznámit 

zaměstnance s potřebou změny. Bylo jim potřeba vysvětlit, že jejich další vzdělávání 

neznamená, že svou práci dělali doposud špatně, ale že si jich organizace váží a 

chce jim dát příležitost ke zlepšení. 

 Organizace využila k implementaci modelu projektu Evropské Unie, pod 

zaštítěním Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pro rozvoj dodavatelů, díky kterému 

dostala veškerou dokumentaci a veškeré podklady k Modelu Excelence EFQM 

zdarma, projekt zahrnoval školení zaměstnanců a vstupní a výstupní audit. Tento 

projekt firmě v zavedení modelu velmi pomohl a firma si ho velice cení. 

 K informovanosti slouží i velké množství tabulí, které visí na 

nejfrekventovanějších místech v budovách firmy. Modely pomohly změnit myšlení 

zaměstnanců napříč celou organizací. Ti si dnes uvědomují své místo v organizaci, 

museli se zamyslet nad přínosem své práce a jejím výsledkem pro ostatní. 

 Zaměstnanci jsou motivováni ke zlepšování jak finančně (firma dává navíc 

30% z částky, kterou vyplatí za zlepšovací návrh zaměstnanci, do fondu 

zaměstnaneckých výhod), tak i umístěním zlepšovacího návrhu na jednu 

z informačních tabulí. Zlepšovatelské hnutí přináší firmě úspory v řádech milionů 

korun ročně. Docházkové tabule v organizaci nenesou jen jméno zaměstnance, ale i 

fotografii zaměstnance.  

 Všechny tyto faktory podporují soudržnost zaměstnance s organizací a 

uvědomění si své role v ní. S příchodem hospodářského útlumu v roce 2008 se 

nevyhnulo propouštění ani této firmě. Pokles počtu zaměstnanců z důvodu krize je 

zaznamenán až od roku 2009, pokles v roce 2008 byl způsoben provozními 

záležitostmi firmy. Vývoj počtu zaměstnanců ve firmě Kovokon je na následujícím 

obrázku 
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Obrázek 24 Vývoj počtu zaměstnanců organizace v letech 1992 až 2009 

 Samotné vyplňování formulářů sebehodnocení probíhá v sebehodnotících 

týmech, které mají čtyři až šest členů a pro každé z kritérií je sestaven tým jiný. 

 Organizace hodnotí přínos modelu excelence jako obrovský a nelituje svého 

rozhodnutí. Firma se v roce 2008 přihlásila do Národní ceny kvality ČR a získala 

druhé místo s výsledkem 402 bodů. Celková finanční částka, která byla vynaložena 

jak na přihlášku do Ceny, tak na poradenství spojené s implementací modelu 

nepřesáhla 100 000 korun, tato suma se však organizaci bohatě vrátila v přínosech 

modelu. Zpětná zpráva od hodnotitelů pro Cenu má velkou hodnotu, protože 

shrnovala silné stránky a oblasti pro zlepšování ve všech bodech, které model 

hodnotí. 

 Reprezentanti společnosti tvrdí, že oproti normám ISO jim modely pomohly 

uvědomit si, co dělají dobře a kde existují další příležitosti pro rozvoj a zlepšování. 

Organizace získala přístup ke kvalitním informacím a v tomto směru vyzdvihuje i 

členství v Klubu Národní ceny kvality ČR. Model excelence má rozhodně i 

ekonomický přínos, protože firma zaznamenala zlepšení v oblastech tržeb, aktiv, 

provozního zisku i snížení nákladů a ani v době krize se nedostala do červených 

čísel. Spíš než v ekonomické oblasti si organizace cení marketingové síly modelů, 

protože významní zákazníci na tuto „značku“ slyší. 

3.2.3 Druhá část  

 Ve druhé části dotazníku byly zachyceny ty organizace, u kterých existuje 

povědomí o modelech excelence, ale které žádný takový model nepoužívají. Celkem 

se jedná o 89 ze 131 firem. 
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 Ze sekundárního sektoru byl nejvýznamněji zastoupen strojírenský průmysl 

(30,6%), automobilový průmysl (10,3%) a 9,5% organizací se věnuje hutnictví železa 

a neželezných kovů. 

  Z oblasti služeb bylo nejvýrazněji zastoupeno (ve 3,5%) zkušebnictví a 

testování a vodárenství a kanalizace. 5,7% organizací zatrhlo možnost jiná služba, 

zde byl zastoupen například: nákup a prodej, vývoz odpadů, údržba zeleně, údržba 

komunikací, chodníků a veřejného osvětlení nebo protektorování pneumatik. 

 Primární sektor hospodářství byl zastoupen pouze jednou organizací, která se 

zabývá zemědělstvím. Celkové podrobné hodnocení je na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 25: Procentuální rozdělení organizací podle odvětví, ve kterém působí. 

  Z hlediska velikosti jsou v této části nejvíce zastoupeny organizace s více jak 

250 zaměstnanci (celkem 51, tj. 59%), Dvacet čtyři firem (27%) patří mezi střední a 

dvanáct (13%) jich je malých. Celkové rozdělení je na následujícím grafu. 
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Obrázek 26 Graf rozdělení organizací podle počtu zaměstnanců 

 Ve třetí otázce, která se týkala systémů řízení, které organizace používá, 

respondenti v šedesáti osmi případech uvedli normu ISO 9001, v padesáti šesti 

případech normu ISO 14001, třicetkrát normu OHSAS 18 001 a dvacetkrát normu 

ISO/TS 16949. Osm firem uvedlo, že nepoužívá žádné systémy řízení. Ve dvaceti 

případech byly uvedeny i standardy jiné, zde se nejčastěji vyskytovaly: ČSN EN ISO 

17025 (systém řízení kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích), ČSN EN 

45011 (všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků), 

IECEx (mezinárodní certifikační systém), ISO 13485 (zdravotnické prostředky), 

AQAP 2110 (ČOS 051625 - dodávky pro armádu), ČSN EN ISO 3834-2 (systém 

řízení kvality ve svařování), HACCP, IFS a BRC (zdravotní nezávadnost potravin a 

pokrmů), ISO/IEC 27001 (systém managementu bezpečnosti informací), ISO/IEC 

20000-1 (systém kvality služeb v oblasti informačních technologií), ISO 3834-2 (lodní 

průmysl), EN BS 16001 (hospodaření s energiemi), VDA 6.4:2005 (audit systému 

managementu kvality - výrobní prostředky), Responsible Care (odpovědné podnikání 

v chemii), IRIS (železniční doprava), osvědčení Bezpečný podnik, ASME 

(konstrukce, výroba a zkoušení tlakových zařízení). Celkové rozdělení je na viditelné 

na následujícím obrázku. 
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Obrázek 27 Systémy řízení, které organizace používají. 

 V druhé otázce druhé části byly organizace dotázány, jestli se chystají 

v budoucnu nějaký model excelence zavést. Pouze jedna z nich uvedla, že ano a je 

to pro ni prioritou, třicet jedna jich zatrhlo, že mají zavedení modelu v plánu, ale není 

to pro ně na programu dne a většina firem (52, tj. 59%) model v zájmu zavést vůbec 

nemá.  

 Odpovědi na následující otázky (2. a 3.) tvoří jednu z nejzajímavějších a 

nejdůležitějších částí práce, protože dávají odpovědi na otázky, proč se organizace 

brání zavedení modelů excelence a jaké jsou bariéry zavedení těchto modelů. 

 V odpovědích na otázku číslo 2 respondenti uvádějí, proč nemají v zájmu 

aplikovat žádný model excelence. Mezi nejčastějšími odpověďmi, kterými organizace 

svůj odmítavý postoj zdůvodňují, jsou: ●nezájem vrcholového vedení nebo majitelů 

organizace, ●nedostatečně způsobilý management, ●firma v aplikaci nevidí přínos 

●organizace je striktně řízena zahraniční mateřskou organizací, ●neustálé 

organizační změny ve firmě a neochota vedení plnit něco nad limit vyžadovaný ISO 

9001 a ●nevyžaduje to žádný z našich odběratelů. Mezi dalšími odpověďmi byla tato 

prohlášení: ●prioritou firmy je zavádět modely s okamžitým ekonomickým efektem, 

●náklady a náročnost těchto systémů a neprokázaný přínos v oblasti podnikání 

organizace, ●budeme rádi, když zavedeme integrovaný systém pro celou firmu, i to 

bude velký výkon, ●prioritou je extenzivní rozvoj organizace s pravidelným cca 30% 

ročním nárůstem obratu, ●hlavním cílem je snaha o přežití krize, zachování a 

stabilizace firmy a vstup investora, ●organizace nemá zatím dostatečně zvládnutou 
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základní úroveň řízení kvality, ●tato možnost nebyla nikdy diskutována, ●systém 

řízení dle ISO 9001 je dostačující, ●model nepotřebujeme. Na následujícím obrázku 

je grafické rozdělení organizací na základě otázky číslo 2. 

 
Obrázek 28 Plány organizací zavést model excelence 

 Následující otázka (otázka číslo 3) měla za úkol zjistit, jaké jsou v jednotlivých 

organizacích bariéry zavedení modelu excelence. Na výběr měli odpovídající z osmi 

možností, nejčastěji jim vadila nedostatečná publicita modelu (v 37 případech) a 

neznalost vedení (ve 34 případech). Dvacet pět organizací vidí problém ve finanční 

stránce implementace a dvacet tři má neochotné vedení. V jedenácti případech byla 

vybrána možnost neochota zaměstnanců a nezájem o systém řízení organizace a 

deset organizací odrazuje špatná zkušenost s certifikací jiných systémů řízení (viz 

obrázek číslo 29) 
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 Obrázek 29 Bariéry bránící organizacím v zavedení modelu 

 

 Celkem dvacet devět respondentů uvedlo i jiné důvody, nejčastěji: ●obavy z 

dalšího zahlcení dokumentací, ●strach z toho, že implementace modelu nebude mít 

efektivní přínos, ●rozsáhlost organizace spojená s velkým počtem pracovníků, 

●časová bariéra, ●nedostatek zaměstnanců, ●normy ISO 9000 jsou pro naši firmu 

dostačující, protože pomáhají zvyšovat kvalitu produktů, ●odloženo z důvodu krize. 

Další odpovědi, které se objevovaly spíše málo, byly: ●současná priorita firmy je 

investovat do technologického vybavení k udržení konkurenceschopnosti, ●vysoká 

náročnost stabilizace samotného systému řízení organizace vyplývající z minulého 

extenzivního rozvoje a prudce se měnících požadavků zákazníků, ●společnost je 

součástí rozvětvené nadnárodní organizace, kde je snaha o vzájemnou výměnu 

nejlepších postupů mezi jednotlivými výrobními jednotkami a postupně se uplatňuje 

centralizace celých procesů. Rozhodnutí o případném zavedení některého z modelů 

excelence však přísluší vrcholovému vedení celé skupiny, ●při velikosti firmy (7 

zaměstnanců) je systém dostatečně průhledný a přehledný, takže nepovažujeme 

zavedení modelu excelence za nutný, jeho podstata je v nastavení našeho systému 

obsažena, ●špatná legislativa, která v oblasti zkušebnictví, kde naše organizace 

působí, vytváří nerovné podmínky konkurence. Poslední komentář uzavírá celou tuto 
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skupinu odpovědí a názorů jednou z nejčastěji použitých odpovědí: „Proč dělat něco, 

co stojí spoustu času, energie, nákladů, když to od nás nikdo nevyžaduje.“ 

 Poslední otázka druhé části zjišťovala, jestli si respondenti myslí, že by jim 

zavedení modelu pomohlo lépe překlenout období hospodářského útlumu. Nejvíc 

odpovídajících (celkem dvacet sedm) se nepřiklonilo ani na jednu ani na druhou 

stranu a uvedlo, že by implementace nejspíš neměla vliv, jedenáct je přesvědčeno o 

tom, že by určitě pomohla a devatenáct, že asi ano. Na druhé straně se desetkrát 

objevilo jasné ne a osmnáctkrát asi ne. 

 
Obrázek 30 Názor, jestli by implementace modelu excelence pomohla překlenout hospodářskou krizi 

3.2.4 Třetí část 
 Do třetí části dotazníků byli navedeni ti respondenti, kteří uvedli, že jejich 

organizace žádný model excelence nemá a ani o jejich existenci neví. Celkově se 

jednalo o 17 ze 131 společností. Nejvíce odpovídajících bylo opět ze strojírenského 

průmyslu, dále pak z průmyslu automobilového a elektrotechnického. Oblast služeb 

byla nejpočetněji zastoupena dvěma organizacemi – jednou dopravní a jednou 

obchodní. Na následujícím obrázku je podrobnější přehled. 
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Obrázek 31 Rozdělení organizací podle odvětví, ve kterém působí. 

Z hlediska velikosti bylo v této skupině opět více velkých organizací (celkem 9), 

středních bylo pět a malých celkem 4 (viz následující obrázek). 

 
Obrázek 32 Graf rozdělení organizací podle počtu zaměstnanců 

 Z hlediska systémů, které mají organizace zavedeny, byla opět nečastěji 

zmíněna norma ISO 9001 (celkem dvanáctkrát). Norma ISO 14 001 byla zatrhnuta 

sedmkrát a norma ISO/TS 16 949 pětkrát. Jedna firma používá OHSAS 18 001 a 

celkem 3 nezavedly systém žádný. Celkový přehled je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 33 Systémy řízení, které organizace používají. 

 Protože v třetí části skončily ty organizace, které o modelech excelence 

nevědí, nemělo cenu zjišťovat jejich překážky implementace. Zaměřil jsem se tedy na 

důvody jejich nedostatečného povědomí. Pět respondentů odpovědělo, že 

organizace nemá potřebu vyhledávat informace, tři uvedli nezájem vedení a obtížnou 

dostupnost informací, ve dvou případech měly společnosti špatnou zkušenost 

s certifikací jiných systémů, a v jednom neochotné vedení. Šestkrát se objevily i jiné 

důvody: ●rozhodnutí podléhá strategii vrcholového vedení, ●organizace je tak malá, 

že většina dobře vyzkoušených systémů ve velkých firmách nám nepřinese tolik, 

kolik stojí jejich zavedení. Pro naši firmu je přínosnější zavést systém, který bude 

založen na zdravém rozumu, ●není to naší prioritou, ●firma je v likvidaci, ●o této 

problematice nemáme školení a poslední, ●používáme ISO. Celkový přehled důvodů 

nedostatečného povědomí o modelech excelence jsou na obrázku níže. 
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Obrázek 34 Důvody nedostatečného povědomí organizací o modelech excelence 

 Na poslední otázku třetí části dotazníku, zda si respondenti myslí, že systém 

řízení jejich organizace není nutno zlepšovat, odpověděli pouze dva z nich, že 

systém nepotřebuje zlepšit a zbylých patnáct, že systém zlepšení potřebuje (viz 

následující obrázek).  

 
Obrázek 35 Je systém řízení organizace v pořádku? 
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4 ZÁVĚR 
 Podařilo se mi splnit cíle, které jsem si před zahájením práce stanovil. V 

teoretické části práce jsem vysvětlil pojem a principy excelence a charakterizoval 

jsem vybrané modely excelence. Největší pozornost jsem věnoval evropskému 

Modelu excelence EFQM, ale popsal jsem i další významné světové modely. 

Součástí teoretického bloku mé práce je také popis nejvýznamnějších studií 

ekonomických dopadů aplikace modelů excelence, které byly ve světě provedeny. 

 Praktická část mé práce v sobě obsahuje třetí a čtvrtý cíl. Pomocí 

dotazníkového šetření a osobních návštěv ve vybrané organizaci jsem zanalyzoval 

současný stav implementace modelů excelence v České republice. Z celkového 

počtu 469 oslovených organizací se výzkumu zúčastnilo 131. Z těchto 131 používá 

25 (19%) model excelence. Toto číslo ale není náhodné, protože jsem záměrně 

obesílal více excelentních organizací, abych získal větší množství podkladů pro 

zpracování první části dotazníku. Obecně lze říci, že odpovědi organizací, které 

model excelence implementovaly, vyzněly většinou optimističtěji, než odpovědi těch, 

které s modelem nepracují. To je patrné i ze zájmu o zpětnou vazbu z dotazníkového 

šetření – procento firem, které se chtěly dozvědět o výsledcích výzkumu, bylo 

mnohem vyšší u těch, které model excelence používají, než u těch které ne. To je 

ilustrováno na následujících obrázcích. 
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 Z mého šetření je patrné to, co bylo již napsáno i v zahraniční literatuře - 

většině organizací, přes možné menší problémy se zavedením modelu, tento 

pomáhá jak v ekonomických, tak mimoekonomických oblastech. Organizace musí ale 

k implementaci přistupovat zodpovědně, efektivně a s jasnou vizí. Toto tvrzení je 

podpořeno i případovou studií ve firmě Kovokon Popovice s.r.o. 

 Mnoho firem v současné době hospodářské krize odsouvá zavedení modelu 

excelence na neurčito – šetří totiž všude, kde je to možné a bohužel i ve 

strategických oblastech, do kterých zavedení modelu excelence patří. To může sice 

mít sice okamžitý efekt ve formě úspor, ale z dlouhodobého hlediska se toto 

rozhodnutí může stát kontraproduktivním.  

 I když některé organizace uvedly pochopitelné důvody, proč modely excelence 

nechtějí nebo nemohou zavést, odpovědi mnoha organizací, které modely 

nepoužívají (hlavně těch, které o jejich zavedení neuvažují, nebo o nich ani nevědí) 

ukazují na velkou neochotu a naprosté nepochopení principů excelence. Uvedené 

překážky, které tyto firmy uvedly, totiž v mnoha případech nejsou příčinami, ale 

následky, které by právě aplikace modelů excelence mohla pomoci vyřešit. 

 Nemohu tvrdit, že modely excelence jsou všelékem a je pro mne obtížné říci, 

co je příčinou a co následkem. Stanou se organizace kvalitními, když zavedou model 

excelence, nebo když je organizace kvalitní zavede model excelence? Přikláním se 

k názoru, že model excelence zavádějí ty organizace, které si uvědomují důležitost 

svého neustálého zdokonalování, a které se chtějí posunout o stupeň výš. 

Zároveň jsem si vědom, že se mi v mé práci nepovedlo vyřešit všechny otázky 

související s aplikací modelů excelence v českém prostředí. Otázek je více, než 

dovoluje rozsah jedné diplomové práce. Také jsem si vědom toho, že některé z nich 

ani nejsem schopen řešit. Jako příklad uvádím opakované připomínky respondentů 

na nedostatečnou publicitu těchto modelů. 
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 Přílohou mé diplomové práce je dotazník, který sloužil ke sběru dat pro 

praktickou část a stal se hlavním podkladem pro její vypracování. 
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Dobrý den, 

 dotazník, který se Vám právě dostal do rukou, bude sloužit jako podklad pro 
mou diplomovou práci na téma Analýza rizik a přínosů implementace modelů 
excelence, jejíž vedoucím je pan prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. 

  Excelence znamená vynikající působení organizace v oblasti řízení i 
dosahování výsledků. Modely excelence vycházejí z přístupu TQM - Total Quality 
Management, který byl koncipován ve druhé polovině 20. století především 
v Japonsku a poté i v USA a Evropě. Při jeho používání je uplatňováno 
sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. Pomocí tohoto 
sebehodnocení se procesy a činnosti v organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími 
organizacemi - "Best in Class".  

 Prosím Vás o elektronické vyplnění tohoto dotazníku, které by Vám mělo trvat 
jen pár minut. Dotazník je zaměřen na zjištění povědomí o modelech excelence 
v ČR, na to, jak organizace tyto modely používají a jak jim rozumí a také na bariéry a 
přínosy modelů. Dotazník, prosím, zašlete zpět na emailovou adresu 
martin.pokorny.st1@vsb.cz. Data z dotazníku budou použita pouze pro studijní 
účely a jména organizací zůstanou anonymní. Děkuji Vám za Váš čas. 

Martin Pokorný 

student 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management jakosti na VŠB-TU Ostrava  

 

Návod na vyplnění 

 Tento dotazník je uzamčen, chcete-li označit prázdné políčko , najeďte na 
něj kurzorem myši a jedním kliknutím levého tlačítka políčko označte - políčko 
formuláře by pak mělo mít následující podobu . 

 Pokud jste požádáni o slovní odpověď, vpisujte ji, prosím, do připravených 
polí, která jsou zvýrazněna šedou barvou. 

 U některých otázek můžete samozřejmě zaškrtnout více možností, takové 
otázky jsou označeny tímto symbolem  , po vyplnění dotazníku nezapomeňte 
uložit změny v dokumentu. 
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1. 
Otázka č. 1.1  

ČÁST 

V jakém odvětví Vaše organizace působí 

• Průmysl 

 Strojírenství a obrábění kovů 

 Elektrotechnický průmysl  

 Hutnictví železa a neželezných kovů 

 Těžební 

 Chemický 

 Elektro-energetický 

 Farmaceutický průmysl 

 Průmysl stavebních hmot 

 Potravinářský průmysl 

 Oděvní průmysl 

 Jiný  sem napište, prosím, jaký 

• Služby 

 Zdravotnictví 

 Školství 

 Jiné  sem napište, prosím, jaké 

• Jiná oblast  sem napište, prosím, jaká 

 

Otázka č. 1.2  

Jaká je velikost Vaší organizace? 

 do 50 zaměstnanců 

 50 až 250 zaměstnanců 

 nad 250 zaměstnanců 
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Otázka č. 1.3  

Má Vaše organizace certifikován jakýkoli systém řízení? 

• Ano  - zaškrtněte prosím jaký 
 ISO 9001 

 ISO 14001 

 OHSAS 18001 

 ISO/TS 16949 

 jiný:  sem napište, prosím, jaký 

• Ne 
 

Otázka č. 1.4 

Používá Vaše organizace jakýkoli model excelence? 

 Ano pokračujte, prosím, vyplňováním 1. části dotazníku 

 Ne přejděte, prosím, k vyplňování 2. části dotazníku 

 

Otázka č. 1.5 

Jaký z modelů Vaše organizace používá 

 EFQM Excellence Model  

 Malcolm Baldrige Model 

 jiný:  sem napište, prosím, jaký 

 

Otázka č. 1.6 

Jak dlouho je model ve Vaší organizaci aplikován 

 Méně než 1 rok 

 1 – 3 roky 

 3 – 5 let 

 5 – 7 let 

 7 a více let  

strana 8 
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Otázka č. 1.7 

Jaké byly bariéry zavedení modelu ve vaší organizaci? 

 Neochota vrcholového vedení 

 Neznalost vrcholového vedení 

 Neochota zaměstnanců 

 Finanční bariéra 

 Špatná zkušenost s certifikací systémů řízení organizace (např. ISO řady 
9000) 

 Žádné 

 Jiné  pokuste se, prosím, popsat další bariéry implementace  

 

Otázka č. 1.8 

Měla vaše organizace problémy se samotným zaváděním modelu excelence? (např. 
finanční, organizační apod.) 

 Ano  sem napište, prosím, jaké 

 Ne 

 

Otázka č. 1.9 

Jaké důvody vedly vaši organizaci k implementaci modelu excelence? 

 Snaha o zlepšení systému organizace 

 Příležitost využívat sebehodnocení 

 Tlak z vnějšího okolí organizace 

 Marketingový tah – snaha o zviditelnění organizace 

 Jiné důvody  sem napište, prosím, jaké 
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Otázka č. 1.10 
Přihlásila se Vaše organizace do soutěže o ceny za excelenci? (např. Cena ČR za kvalitu 
apod.) 

 Ano  sem napište, prosím, do jaké a s jakým výsledkem 

 Ne 

 

Otázka č. 1.11 

V čem vidíte největší význam sebehodnocení? 

 upozorňuje na významnější šance ke změnám 

 je hodnocením odvozeným od faktů, ne od pocitů 

 zaměstnanci jsou vedeni a motivování k odhalování silných a slabých 
stránek v oblasti vykonávaných činností a dosahovaných výsledků 

 je silným nástrojem odkrývání a diagnostiky slabých míst 

 dává kvantifikovatelné výsledky – podporuje využívání různých metod 
měření a monitorování 

 vtahuje do principů excelence široké spektrum zaměstnanců 

 umožňuje porovnání s jinými organizacemi 

 Jiné  pokuste se zde, prosím, definovat další významy 
sebehodnocení 

Otázka č. 1.12 

Jaké mimoekonomické přínosy má zavedení modelu excelence pro vaši organizaci? 

 Identifikace oblastí ke zlepšování prostřednictvím sebehodnocení  

 Zlepšení stanovování priorit ke zlepšování a jejich realizaci  

 Obdržení zpětné vazby na sebehodnocení od externích a nezávislých 
odborníků  

 Prostřednictvím zpětné zprávy získání dalších doporučení pro následné 
zlepšování a plánování podnikatelského záměru organizace  

 Možnost porovnání se (benchmarkingu) s jinými organizacemi využívajícími 
stejný systém  

 Aktivní zapojení zaměstnanců organizace do sebehodnocení a zvýšení 
jejich zájmu o další zlepšování v organizaci 

 Žádné 

 Jiné  pokuste se zde, prosím, definovat další mimekonomické přínosy, 
které mělo zavedení modelu pro vaši organizaci 
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Otázka č. 1.13 

V jakých oblastech došlo ve vaší organizaci ke zvýšení výkonnosti po zavedení modelu? 
(Napište, prosím, konkrétní čísla v procentech, pokud jsou k dispozici) 

 Tržby: 

 Hodnota akcie 

 Aktiva: 

 Snížení nákladů: 

 Provozní zisk: 

 Jiné oblasti  sem napište, prosím, jaké 

 

Otázka č. 1.14 

Myslíte si, že implementace modelu pomáhá vaší organizaci v současné době 
hospodářského útlumu? 

 Ano  pokuste se zde, prosím, specifikovat, jakým způsobem model 
pomáhá  

 Ne 

 Nedokážu určit 

 
 

Přejděte, prosím, nyní k vyplnění volné části dotazníku na 
následující straně
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Volná část dotazníku: 
 
 

 
Napište, prosím, do této části Vaše další postřehy a připomínky, které Vás při 

vyplňování tohoto dotazníku napadly. Pokud byste rádi cokoliv doplnili, využijte, 
prosím, tohoto volného místa. 

 

 
 
 
 
 
Máte zájem dozvědět se o výsledcích průzkumu po jeho zpracování a vyhodnocení? 
 

 Ano  napište sem, prosím, emailovou adresu, na kterou chcete výsledky 
zaslat 

 Ne 

 
 
 

Děkuji Vám za Váš čas, tímto pro Vás vyplňování dotazníku 
končí, část 2 a 3, prosím nevyplňujte. Mějte hezký den.  
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2. 
 
ČÁST 

Otázka č. 2.1  

Je Vám známo, že ve světě existují modely excelence pro rozvoj systému řízení organizací? 

 Ano pokračujte, prosím, vyplňováním 2. části dotazníku 

 Ne přejděte, prosím, k vyplňování 3. části dotazníku 

 

Otázka č. 2.2 

Má vaše organizace v plánu zavést jakýkoli model excelence? 

 Ano, vedení organizace to považuje za svou prioritu 

 Ano, ale není to pro nás prioritou 

 Ne  zde, prosím, uveďte důvod proč ne 

 

Otázka č. 2.3 

Jaké jsou bariéry zavedení modelu excelence ve vaší organizaci? 

 Nezájem o systém řízení organizace 

 Neznalost vedení 

 Neochota vedení 

 Neochota zaměstnanců 

 Finanční bariéra 

 Špatná zkušenost s certifikací systémů organizace (například ISO řady 
9000)  

 Nedostatečná publicita modelu 

 Jiné  pokuste se, prosím, popsat další bariéry implementace 
modelu  

strana 10 
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Otázka č. 2.4 

Myslíte si, že by vaší organizaci pomohlo zavedení modelu excelence k lepšímu překlenutí 
současného hospodářského útlumu? 

 Určitě ano 

 Nejspíš ano 

 Zavedení by nejspíš nemělo vliv 

 Spíš ne 

 Určitě ne 

 
 Máte zájem dozvědět se o výsledcích průzkumu po jeho zpracování a vyhodnocení? 

 Ano  napište sem, prosím, emailovou adresu, na kterou chcete výsledky 
zaslat 

  

 Ne 

 
 

Děkuji Vám za Váš čas, tímto pro Vás vyplňování dotazníku 
končí, část 3, prosím, nevyplňujte. Mějte hezký den.  
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3. ČÁST 
Otázka č. 3.1 

Jaký je důvod nedostatku povědomí o modelech excelence ve Vaší organizaci? 

 Vedení se nezajímá o systémy řízení organizace 

 Neochota vedení 

 Špatná zkušenost s certifikací systémů organizace (například ISO řady 
9000) 

 Organizace nemá potřebu informace vyhledávat. 

 Obtížná dostupnost informací 

 Jiné  pokuste se zde, prosím, specifikovat, další důvody 
nedostatečného povědomí. 

 

Otázka č. 3.2 

Domníváte se, že systém řízení Vaší organizace není nutno zlepšovat? 

 Ano, systém je plně v pořádku 

 Ne, systém potřebuje zlepšení 

 
 
 
Máte zájem dozvědět se o výsledcích průzkumu po jeho zpracování a vyhodnocení? 

 Ano  napište sem, prosím, emailovou adresu, na kterou chcete výsledky 
zaslat 

 Ne 

 

Děkuji Vám za Váš čas, tímto pro Vás vyplňování dotazníku 
končí. Mějte hezký den. 
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