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ABSTRAKT 

Téma diplomové práce: Stanovení vhodných nástrojů a metod pro zlepšování 

výkonnosti stávajícího systému managementu kvality. 

Ve své diplomové práci jsem nejprve provedla analýzu vyuţívání metod a nástrojů ve 

společnosti OKD, Doprava, a. s., Ostrava. Výsledkem bylo zjištění, ţe společnost spoustu 

metod a nástrojů zná, ale buď je nevyuţívá vůbec anebo s nimi pracuje pouze v omezené 

míře. Pokusila jsem se proto na konkrétních příkladech ukázat, jak lze např. s diagramem 

příčin a následků a interními audity pracovat lépe, aby jejich výsledky byly pro společnost 

přínosné anebo jak je moţné zlepšit jejich vyhodnocování. Dále jsem navrhla nový nástroj, 

který společnost doposud nepouţila. Rozhodla jsem se pro benchmarking, který představuje 

porovnání se s konkurencí, popřípadě s těmi nejlepšími na trhu, a který by ji mohl pomoci 

v rámci jejího dalšího zlepšování.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Management jakosti, zlepšování, metody a nástroje, benchmarking, interní audit, 

diagram příčin a následků. 

 

 

ABSTRACT 

Thesis Theme: Determination of Appropriate Methods and Instruments for QMS 

Improvement.  

          First of all I analyzed usage of the methods and tools in the company OKD a.s., 

Ostrava. The result was, that this company knows a lot of methods and instruments, but either 

is not used at all or working with it partially. Therefore I tried to show on concrete examples 

how to work with the cause and effect diagram and internal audits more efficiently, in order to 

achieve good results for the company, secondly how it is possible to improve their 

assessment. I also propose a new instrument that the company still did not apply. I decided for 

benchmarking, which presents a comparison with other competitors, possibly the best on the 

market, and that might help the company in its further improvement. 

KEYWORDS 

Management of the quality, improvement, methods and instruments, benchmarking, 

internal audit, cause and effect diagram
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ACTS – Abroll Container Transport System 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci včetně poţární ochrany 

ČSJ – česká společnost pro jakost 

ČSN – česká technická norma 

EN – evropská norma 

EMS – systém environmentálního managementu 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

FTA – Fault Tree Analysis 

IA – interní audit 

IBC – International Benchmarking Clearinghouse 

ISO – mezinárodní organizace pro normalizaci 

OKD, Doprava – OKD, Doprava, akciová společnost, Ostrava 

PDCA – Plan-Do-Control-Act 

PR – Public Relations 

QFD – Quality Function Deployment  

QMS – systém managementu jakosti 

ÚŘ – útvar řízení 

PO – provozní oblasti 

TMS – systém integrovaného managementu 

TQM – Total Quality Management 
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1 ÚVOD 
 

Jakost můţeme definovat jako stupeň splnění poţadavků souborem inherentních 

znaků. Kdy si pod pojmem inherentní znak můţeme představit vlastní, vnitřní znak objektu, o 

jehoţ jakost se jedná [3]. O jakosti mluvíme tehdy, kdyţ srovnáváme skutečnost s tím, co by 

mělo být. Jakost se ale nemusí vztahovat pouze k výrobku nebo sluţbě, ale stejně tak můţeme 

hovořit o jakosti procesů, jakosti lidí nebo jakosti organizace.  

Management jakosti pak představuje všechny činnosti celého vedení společnosti, které 

stanovují politiku jakosti, cíle a odpovědnosti a realizují je takovými prostředky jako je 

plánování jakosti, řízení jakosti, zabezpečování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému 

jakosti [5]. 

Společnosti mají tendenci se neustále rozvíjet, a pokud nechtějí ustrnout, musí se 

zákonitě vyvíjet i jejich systém řízení. S touto myšlenkou je spojeno téma mé diplomové 

práce zabývající se nalezením nejvhodnějších nástrojů a metod pro zlepšování výkonnosti 

stávajícího systému managementu jakosti a to ve společnosti OKD, Doprava, akciová 

společnost, Ostrava (dále jen OKD, Doprava). 

Také OKD, Doprava se snaţí co nejvíce vyuţívat svých příleţitostí. Jednou z nich je 

rozšiřování společnosti a zvětšení své působnosti na trhu a to například pomocí nových 

akvizicí. Ovšem takovéto rozšiřování společnosti sebou přináší také rozšiřování systému (v 

případě OKD, Dopravy tedy rozšiřování TMS – systému integrovaného managementu). Je 

tedy dobré, aby se systém neustále vyvíjel a zdokonaloval. 

V tuto chvíli se ale nabízí otázka, jak toho dosáhnout? Jak zajistit to, aby se takto 

rozšiřující systém udrţel a byl stále stejně efektivní? Jednou z moţností je ve většině případů 

uplatnění vhodných nástrojů a metod, které společnosti pomohou k efektivnímu průběhu. 

Cílem mé práce je tedy provést analýzu vyuţívání nástrojů managementu jakosti 

v organizaci OKD, Doprava, navrhnout případné zlepšení vyuţívání stávajících nástrojů, 

popř. zavést další vhodné nástroje nebo metody. 
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2 METODY A NÁSTROJE ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI 

ORGANIZACÍ 
 

Organizace musí v systému managementu jakosti provádět měření a analýzy procesů a 

produktů, aby napomohla neustálému zlepšování, jak to vyţadují normy [3] a [4]. Vyuţívá 

k tomu nejrůznější metody a nástroje, které ji při zlepšování procesů a produktů pomohou. 

To, jaké nástroje a metody vybrat, záleţí také na tom, v jaké fázi managementu jakosti 

je chceme pouţít. Existují tři základní procesy trilogie jakosti (tzv. Juranova trilogie) [8]: 

1. plánování jakosti, 

2. řízení jakosti, 

3. zlepšování jakosti. 

 

Plánování jakosti 

Plánování jakosti je část managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a na 

specifikování nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti 

[3].  

 

Řízení jakosti 

Řízení jakosti je část managementu jakosti zaměřená na plnění poţadavků na jakost v 

procesech a jejich výstupech [3]. Obsahuje provozní metody a činnosti pouţívané ke splnění 

poţadavků na jakost.  

 

Zlepšování jakosti 

Zlepšováním jakosti se míní část managementu jakosti zaměřená na zvyšování 

schopnosti plnit poţadavky na jakost [3]. Jsou to opatření prováděná s cílem zvýšit 

efektivnost a účinnost činností a procesů a jejich výsledků a poskytnout zvýšený prospěch jak 

organizaci, tak jejím zákazníkům i ostatním zájmovým skupinám. 
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2.1 NÁSTROJE A METODY POUŢÍVANÉ VE FÁZI PLÁNOVÁNI JAKOSTI 

Plánování jakosti je jednou z důleţitých a neoddělitelných součástí managementu 

jakosti. Poskytuje východisko pro všechny další činnosti, coţ je promítnuto jak v Juranově 

trilogii jakosti (plánování jakosti – řízení jakosti – zlepšování jakosti), tak v Demingově cyklu 

PDCA. Čím lépe jsou výchozí záměry a návrhy propracovány, tím méně problémů se 

vyskytuje při vlastní realizaci, coţ nakonec vede jak k úspoře nákladů, tak ke zkrácení 

celkové doby od záměru k realizaci. Plánování jakosti se soustřeďuje především do 

předvýrobních etap. Efektivního plánování jakosti lze dosáhnout aplikací vhodných metod a 

nástrojů [9]. 

Mezi základní metody plánování jakosti můţeme řadit skupinu sedmi „nových“ 

nástrojů managementu jakosti, hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů 

měření, metodu QFD, přezkoumání návrhu, metodu FMEA, metodu FTA, hodnotovou 

analýzu, plánování experimentů aj.  

 

2.1.1 Sedm „nových“ nástrojů managementu jakosti 

Některé základní metody byly seskupeny do dvou základních skupin sedmi nástrojů – 

skupiny sedmi základních nástrojů a skupiny sedmi „nových“ nástrojů. Tato seskupení mají 

svůj původ v Japonsku, kde sedmička je šťastným číslem. Stejně jako samuraj má mít 

minimálně sedm součástí výstroje, aby si poradil v kaţdé situaci, tak i kaţdý kdo se zabývá 

řízením jakosti, má být vybaven znalostmi sedmi nástrojů z obou z těchto skupin [5].  

Zatímco sedm základních nástrojů se pouţívá především pro řešení problémů 

operativního charakteru, sedm „nových“ nástrojů nachází uplatnění zejména při plánování 

jakosti, kde je potřeba zpracovávat různé informace, definovat cíle jakosti a stanovit vhodné 

postupy a metody k jejich dosaţení [8].  

Označení „nové“ ovšem neznamená, ţe by tyto nástroje nahrazovaly sedm základních 

nástrojů, ale vztahuje se k tomu, ţe by měly pomoci v nové éře komplexního řízení jakosti 

[8]. 
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Mezi sedm „nových“ nástrojů managementu jakosti patří: 

1) Afinitní diagram 

2) Diagram vzájemných vztahů 

3) Systematický (stromový) diagram 

4) Maticový diagram 

5) Analýza údajů v matici 

6) Diagram PDPC 

7) Síťový graf 

Afinitní diagram a diagram vzájemných vztahů jsou velice cennými nástroji zejména 

při identifikaci problémů, systematický diagram, maticový diagram a analýza údajů v matici 

při návrhu způsobu řešení těchto problémů a diagram PDPC a síťový graf při plánování 

postupu řešení. Jde o metody vysoce efektivní, coţ souvisí zejména s výrazným uplatněním 

týmové práce a s jejich grafickou názorností. Významnou výhodou při zavádění těchto metod 

je ve většině případů jejich jednoduchost. Maximálního efektu při aplikaci těchto nástrojů lze 

dosáhnout v případě, ţe nebudou pouţívány izolovaně, ale jako integrovaný soubor metod 

[9]. 

2.1.2 Hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření 

Významný faktor, který určuje jakost produktů, je jakost procesů. Abychom mohli 

jakost procesů hodnotit, pouţíváme k tomu vhodné kritérium a to jejich způsobilost. 

Způsobilost procesů představuje schopnost procesů trvale dosahovat předem stanovená 

kritéria jakosti. Dnes je toto hodnocení způsobilosti často poţadováno zákazníkem, protoţe 

mu dává důkaz o tom, zda výrobek vznikl ve stabilních výrobních podmínkách, které 

zabezpečují pravidelné dodrţování předepsaných kritérií jakosti. Znalost způsobilosti procesu 

je ale také velice důleţitou informací pro výrobce. Umoţňuje mu vybrat vhodný proces pro 

výrobu určitého výrobku, odhadnout rizika vzniku neshodných výrobků, plánovat preventivní 

opatření a nápravná opatření a hodnotit jejich účinnost [5].   

Způsobilost výrobního zařízení se na rozdíl od způsobilosti procesu vztahuje 

k opakovatelnosti produktu vyráběného na výrobním zařízení za stabilizovaných podmínek 

během kratší doby. Hodnocení způsobilosti výrobního zařízení se většinou provádí před 

hodnocením způsobilosti procesu a cílem je poskytnutí důkazu o tom, ţe výrobní zařízení je 

schopno vyrábět v poţadovaných tolerancích [8]. 
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Způsobilost měřícího zařízení charakterizuje jeho vhodnost pro měření určitého znaku 

jakosti v daném rozpětí a její úroveň můţe výrazně ovlivnit hodnověrnost naměřených údajů, 

která také ovlivňuje i vypovídací schopnost informací o způsobilosti procesu nebo výrobního 

zařízení [5]. 

2.1.3 Metoda QFD 

QFD (Quality Function Deployment) je komplexní systém jakosti, který umoţňuje 

systematicky provázat vazby týkající se potřeb zákazníků s různými obchodními funkcemi a 

organizačními procesy, jako jsou marketing, design, kvalita, výroba, prodej apod. Představuje 

sladění celé společnosti k dosaţení společného cíle [10].   

QFD je metoda zaloţená na principu maticového diagramu, která transformuje 

poţadavky zákazníka do navrhovaného produktu a procesu jeho realizace a další analýzy. 

K hlavním výhodám pouţívání metody QFD se řadí: 

 orientace na zákazníka, 

 vytváření báze informací pro plánování jakosti, 

 zkrácení doby vývoje, 

 dřívější identifikace rizikových oblastí a konfliktních znaků jakosti, 

 niţší náklady na vývoj a realizaci nových produktů, 

 lepší komunikace a spolupráce mezi odbornými útvary. [11] 

2.1.4 Přezkoumání návrhu 

Přezkoumání návrhu (Design Review) je metoda uplatňující koncepci včasné výstrahy 

v předvýrobních etapách a při optimalizaci návrhu. Přezkoumání návrhu můţeme chápat jako 

dokumentované, vyčerpávající a systematické zkoumání návrhu prováděné s cílem vyhodnotit 

jeho způsobilost plnit poţadavky na jakost, identifikovat problémy a navrhnout postup jejich 

řešení.  

Přezkoumání návrhu by mělo najít a předvídat problémové oblasti a iniciovat 

nápravná a preventivní opatření, aby byly splněny poţadavky zákazníka. Přitom náklady na 

přezkoumání návrhu jsou jen zlomkem prostředků, které by byly potřebné při zjištění 

nedostatků ve fázi výroby. [8] 
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 Jedním z poţadavků na systémy managementu jakosti podle norem souboru ISO 9000 

v platném znění je, aby se ve vhodných etapách návrhu a vývoje v souladu s plánovanými 

činnostmi přezkoumání návrhu provádělo [3]. 

2.1.5 Metoda FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), analýza druhů a důsledků vad, je metoda 

analýzy případných problémů se spolehlivostí a to především na počátku vývojového cyklu, 

kdy je snazší přijmout opatření k odstranění těchto problémů, čímţ se zvyšuje spolehlivost. 

FMEA se pouţívá k identifikaci moţných druhů poruch, k určení jejich vlivu na provoz 

výrobku, a k určení opatření pro zmírnění těchto poruch. Klíčovým krokem je předvídání, co 

se můţe s výrobkem stát. Na analýzu dále navazují návrhy a realizace opatření směřujících 

k dalšímu zlepšování.  

Včasné a důsledné pouţívání metody FMEA v procesu návrhu umoţňuje poučit se z 

neúspěchů a také spolehlivé a bezpečné pouţívání produktů zákazníkům. Výsledky z aplikace 

metody FMEA mohou poskytnout cenné informace pro vyuţití v budoucnosti při 

zdokonalování produktů.  

Existuje několik druhů FMEA. Metodu FMEA je třeba provést vţdy, kdykoli by 

selhání znamenalo případné škody či zranění koncového uţivatele produktu nebo procesu. 

Typy FMEA jsou:  

 FMEA systému – zaměřuje se na globální funkci systému,  

 FMEA návrhu produktu – zaměřuje se na součásti a subsystémy,  

 FMEA procesu – zaměřuje se na výrobní a montáţní procesy,  

 FMEA sluţeb – zaměřuje se na servisní funkce,  

 FMEA software – zaměřuje se na software a funkce. [12]  

2.1.6 Metoda FTA 

Metoda FTA (Fault Tree Analysis), analýza stromu poruch, slouţí k identifikaci a 

kvantifikaci pravděpodobného výskytu všech podmínek nebo faktorů, které způsobují rizika 

nebo přispívají k jejich vzniku [13].  
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Analýza stromu poruch je jednou z nejvíce pouţívaných metod v analýze spolehlivosti 

systému. Představuje deduktivní postup pro určování různých kombinací hardwarových a 

softwarových selhání a lidských chyb, které by mohly vést k výskytu uvedených neţádoucích 

účinků na systémové úrovni. Deduktivní analýza začíná definováním poruchy a aţ pak se 

pokouší určit konkrétní příčiny této poruchy. Tento postup je často popisován jako přístup 

"shora dolů" [14]. 

Základní pomůckou metody je stromový diagram (strom poruch), který vrcholovou 

událost rozloţí na všechny moţné dílčí události v uspořádaném sledu na různých úrovních. 

Mezi jednotlivými úrovněmi je strom doplněn tzv. hradly, která jednoznačně specifikují 

podmínky, za kterých události na vyšší úrovni stromu nastanou [13].  

 

2.1.7 Hodnotová analýza 

Hodnotová analýza je analýza výrobku, která má najít způsoby, jak docílit sníţení 

nákladů bez vlivu na kvalitu nebo trţby a vytvořit cesty ke zvýšení hodnoty pro zákazníka 

nebo pro společnost samotnou.  

Jedná se o metodický komplex tvůrčího myšlení, které slouţí ke zlepšování vybraného 

objektu, resp. ke zlepšování jeho funkcí, které charakterizují jeho uţitnou hodnotu, v podstatě 

se jedná o rozhodovací proces. Princip a cíl hodnotové analýzy je snaha zajistit lepší nebo 

nové funkce vybraného objektu. 

Předměty hodnotové analýzy: předvýrobní etapy, výrobní sortiment, sluţby, 

zásobování, řízení jakosti, organizace a řízení. [15] 

 

2.1.8 Plánování experimentů (DOE) 

Experimentování představuje vlastně testování kombinací různých hodnot (úrovní) 

faktorů, o nichţ si myslíme, ţe mají vliv na odezvu (charakteristiku jakosti). Protoţe testování 

všech variant představuje neúměrně veliký počet zkoušek, pouţívají se pro experimentování 

zkrácené metody, které zkoumají pouze určitou frakci všech moţných kombinací. DOE 

(Design of Experiments) pouţívající Taguchiho přístup představuje postup, který výrazně 

redukuje nutný počet zkoušek a přináší mnoho dalších výhod.  
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Obecně DOE přináší tyto uţitky: 

 zlepšování (optimalizaci) jakosti, 

 sniţování nákladů, 

 redukci % neshodných výrobků, 

 vyšší spokojenost zákazníka. [16] 

2.2 NÁSTROJE A METODY POUŢÍVANÉ VE FÁZI ŘÍZENÍ JAKOSTI 

Pro fázi řízení jakosti bych volila jako nejvhodnější metody skupinu sedmi 

základních nástrojů managementu jakosti, které se nejvíce vyuţívají v operativním řízení 

organizace, statistické zpracování dat, statistickou přejímku, vyhodnocování výkonnosti 

procesů a interní audity.  

2.2.1 Sedm základních nástrojů managementu jakosti 

Jedná se o jednoduché a přehledné techniky a metody, které jsou zaměřeny na sběr a 

zpracování dat a na následnou analýzu informací pro hledání cest k dalším zlepšením. Tyto 

metody se řadí k jednoduchým statistickým metodám. Jejich účinnost je velmi vysoká a 

pomocí nich je moţné odhalovat a analyzovat velkou část problémů s jakostí [26].  

Jedná se o tyto metody: kontrolní tabulky, vývojové diagramy, histogramy, diagramy 

příčin a následků, Paretovy diagramy, bodové diagramy a regulační diagramy.  

 

Kontrolní tabulky 

Integrujícím prvkem systému managementu jakosti je informační systém o jakosti, 

jehoţ velkou část tvoří dokumentace prvotních údajů o jakosti. Na správnosti sběru a 

záznamu prvotních dat o jakostních parametrech, vadách, příčinách odchylek od očekávané 

variability procesu závisí úspěšnost aplikace ostatních metod řízení a zlepšování jakosti. 

Kontrolní tabulky a záznamníky slouţí k ručnímu sběru a záznamu prvotních dat o procesu 

spolehlivým, organizovaným způsobem. Kontrolní tabulky mají 3 hlavní oblasti aplikace: 

1. jsou nástrojem pro záznamy výsledků jednoduchého čítání různých poloţek (např. 

různých druhů vad), 

2. jsou nástrojem zobrazení rozdělení souboru měření, 

3. jsou nástrojem zobrazení místa výskytu určitých jevů, např. vad na výrobku. 
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Jestliţe chceme, aby kontrolní tabulky usnadňovaly prvotní sběr a záznam dat a aby poskytly 

prvotní informace o procesu, je nutné při jejich tvorbě dodrţet následující principy: 

1. princip stratifikace, 

2. princip jednoduchosti a standardizace, 

3. princip vizuální interpretace. 

K základním typům kontrolních tabulek patří kontrolní tabulka výskytu vad, 

lokalizace vad a kontrolní tabulka rozdělení znaku jakosti nebo parametru procesu. [11] 

 

Vývojové diagramy 

Tyto diagramy jsou základním nástrojem zdokonalování procesu, protoţe pomáhají 

odhalit, jak určité činnosti postupují tam, kde je moţno identifikovat proces, a pochopit, jak 

proces funguje. Vývojové diagramy jsou univerzálním nástrojem popisu jakéhokoli procesu. 

Jsou důleţitou pomůckou při budování systému zabezpečování jakosti (jako součást příručky 

jakosti).  

Velmi uţitečným nástrojem jsou vývojové diagramy při řešení těchto situací: 

 vysvětlení procesu zákazníkům nebo uţivatelům při prokazování jakosti, 

 objasnění vazeb mezi činnostmi procesu novým pracovníkům,  

 odkrytí a objasnění vazeb mezi útvary participujícími na určitém procesu,  

 odhalení nedostatků v procesu (nevhodné, zbytečné činnosti, chybějící činnosti, 

zdvojování úsilí, zpoţďování), 

 srovnání skutečného a ideálního průběhu procesu. 

Struktura a sekvence aktivit tvořících popisovaný proces je v grafu vyjádřena 

operačními bloky zobrazujícími činnosti a rozhodovací bloky.  

Základním posláním vyuţívání těchto diagramů je, aby lidé zúčastnění v daném 

procesu komunikovali jednotnou terminologií a ve zcela jasných vztazích. Z toho důvodu se 

doporučuje pro sestrojení vývojových diagramů vyuţívat jednotné symboliky dané ČSN ISO 

5807. [9]    
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Histogramy 

Histogram představuje grafické znázornění intervalového rozdělení četností (v oblasti 

řízení jakosti jde např. o rozdělení četnosti hodnot znaku jakosti – rozměrů výrobku, 

chemického sloţení výrobku nebo hodnot výrobních činitelů ovlivňujících jakost výrobků – 

řezných rychlostí, tlaků, teploty apod.). Jde o sloupkový graf, kde základna jednotlivých 

sloupků (osa x) odpovídá šířce intervalu h a výška sloupců (osa y) vyjadřuje četnost hodnot 

sledované veličiny v příslušném intervalu. Díky přehlednosti a vcelku jednoduchému 

sestavení patří histogramy k nejznámějším a v praxi nejpouţívanějším jednoduchým 

statistickým nástrojům.  

Aplikují se při průběţné kontrole ve výrobním procesu, při studiu způsobilosti 

procesu, při analýze přesnosti a stability výkonu strojů. Často se jich vyuţívá při zpracování 

výkazů o výsledcích kontroly jakosti, při periodické plánované prověrce způsobilosti zařízení. 

Z histogramu můţeme vyčíst následující informace: 

 odhad polohy a rozptýlenosti hodnot sledovaného znaku jakosti či parametru procesu, 

 odhad tvaru rozdělení sledovaného znaku jakosti či parametru procesu, 

 identifikace změn procesu - 

a. srovnáním histogramů mezi sebou a porovnáním odhadů polohy a rozptýlenosti, 

b. analýzou tvaru histogramu, 

 prvotní informaci o způsobilosti procesu. [9] 

 

Diagramy příčin a následku 

Diagram příčin a následku, také podle autora Ishikawův diagram nebo podle svého 

tvaru diagram „rybí kostry“, slouţí pro zobrazení souvislosti mezi daným účinkem – 

následkem a jeho všemi moţnými příčinami. Pomáhá tak určit podstatu zkoumaného 

problému, vytváří podklad pro analýzu souvislostí příčina – následek i podklad pro následné 

určení důleţitosti příčin i úvahy o jejich odstranitelnosti.  

Jestliţe se vyskytne nějaký problém, je nutné hledat a odstranit jeho příčinu. Ta 

obvykle nebývá jediná a navíc jsou jednotlivé příčiny vzájemně propojené a různě 

strukturované. Diagram příčin a následku pomáhá vytvořit celkový pohled na všechny vlivy. 

Neříká přímo, jak problém řešit, ale pomáhá při vedení diskuse o jeho hlavních příčinách i 

subpříčinách, při hledání souvislostí a následně i moţnostech řešení. [13]  
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Paretovy diagramy  

V oblasti řízení jakosti je Paretův princip jedním z nejefektivnějších běţně dostupných 

a snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. Umoţňuje oddělit podstatné faktory 

(například příčiny určitého problému s úrovní jakosti) od méně podstatných a ukázat, kam 

zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování jakosti. Pro oblast řízení 

jakosti pouţil poprvé aplikaci tohoto principu americký odborník na jakost J. M. Juran, který 

zformuloval závěr, ţe 80 – 95 % problémů s jakostí je způsobeno malým počtem příčin (5 aţ 

20 %). Tyto příčiny nazval „ţivotně důleţitou menšinou“. Na příčiny tvořící tuto menšinu je v 

další analýze procesu třeba přednostně zaměřit pozornost, analyzovat je do hloubky a 

odstranit či minimalizovat jejich působení. Ostatní příčiny (80 – 95 %) nazval „uţitečnou 

většinou“. 

Vyuţití Paretova diagramu je mnohostranné. V oblasti zajišťování jakosti můţe jít o 

následující oblasti:  

 analýzu počtu neshodných výrobků a jejich druhů a ztrát s nimi spojených, 

 analýzu reklamací z hlediska finančních ztrát či důvodu reklamací, 

 analýzu příčin výroby neshodných výrobků, příčin prostojů strojů 

 analýzu poruch a havárií zařízení, opotřebování nářadí. 

Kaţdý problém lze hodnotit ze tří základních pohledů:  

 z hlediska prosté četnosti sledovaného ukazatele, 

 z hlediska nákladového  

 z hlediska významnosti sledovaných jevů z pohledu bezpečnosti či funkčnosti 

výrobku. [9] 

 

Bodové diagramy 

Bodový diagram slouţí k orientačnímu zjišťování existence případných druhů a 

těsnosti závislosti mezi dvěma proměnnými soubory dat. Účelem je zkoumat, co se stane s 

jednou proměnnou, dojde-li ke změně druhé. Zobrazením odpovídajících párů hodnot 

zkoumaných proměnných najdeme odpověď na otázky: 

 Jsou tyto proměnné na sobě závislé? 

 Jaká je povaha této závislosti? 

 Jak silná či slabá je tato závislost? 
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Soustředí se dvojice údajů ze dvou pravděpodobně vzájemně souvisejících souborů – 

doporučuje se cca 30 dvojic. Tyto dvojice se formou shluku obou hodnot jako bod postupně 

uvedou do klasického souřadnicové soustavy diagramu XY. Uspořádání bodů po ploše pak 

blíţe specifikuje formu závislosti. 

Bodový diagram je moţno pouţít pouze pro orientační potvrzení vztahu mezi dvěma 

proměnnými. Chceme-li stanovit vzájemnou závislost přesněji, pak je nutné se obrátit ke 

statistickým metodám regresní a korelační analýzy. [13] 

 

Regulační diagramy 

Regulační diagram je základním nástrojem statistické regulace procesu, která 

představuje preventivní přístup k řízení jakosti, protoţe na základě včasného odhalování 

odchylek průběhu procesu od předem stanovené úrovně umoţňuje zásahy do procesu s cílem 

udrţovat jej dlouhodobě na poţadované a stabilní úrovni, respektive proces zlepšovat.  

Statistickou regulaci procesu můţeme definovat jako bezprostřední a průběţnou 

kontrolu, která je zaloţená na matematickém vyhodnocení jakosti produktů. Poskytuje 

informaci pro operativní a včasné zásahy do procesu.  

Regulační diagram je grafická pomůcka zobrazující variabilitu procesu dynamicky, 

umoţňující oddělit náhodné příčiny variability procesu od příčin vymezitelných.  

Jsou-li sledované znaky jakosti měřitelné, pracujeme s regulačními diagramy 

měřením, mají-li charakter diskrétní náhodné veličiny, pracujeme s regulačními diagramy 

srovnáváním. [9] 

2.2.2 Statistické zpracování dat  

Předmětem statistického zkoumání je veličina, která se nazývá sledovaný znak. 

Hodnoty, které můţe tato veličina nabývat, tvoří základní statistický soubor. Jeho část se pak 

nazývá výběrový soubor. Ten se získá nejčastěji tzv. náhodným výběrem., tj. výběrem, kdy 

kaţdý prvek základního souboru má stejnou pravděpodobnost, ţe bude vybrán. Náhodný 

výběr o rozsahu n interpretujeme jako náhodný vektor. Statistické metody a postupy, které 

nám umoţňují činit z údajů získaných ve výběrovém souboru závěry o základním souboru, 

nazýváme statistickou indukcí. [18] 
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Základní charakteristiky, které při zpracování dat vyuţíváme, jsou střední hodnota, 

rozptyl, koeficient šikmosti a špičatosti, modus, medián aj. Metody, které se dále vyuţívají při 

zkoumání statistického souboru, jsou: teorie odhadu, regresní analýza, korelační analýza, testy 

hypotéz a grafické metody analýzy dat (histogram, box-plot, graf rozptýlení, odhad 

distribuční funkce apod.) 

 

2.2.3 Statistická přejímka 

Statistická přejímka představuje formu výběrové kontroly, při které se rozhoduje o 

přijetí či nepřijetí dávky produktů – výrobků, dílů, surovin, operací, sluţeb a podobně. 

Statistická přejímka pracuje s postupy, při kterých jsou rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

zaloţena na výsledcích kontroly výběru.  

Kontrola výběru je namísto kontroly celé dávky hospodárnější. Kontroloři se zabývají 

menším mnoţstvím objektů, proto je mohou kontrolovat pečlivěji. Výhoda výběrové kontroly 

je především tam, kde při kontrole dochází nutně k poškození zboţí. Další vyuţití je při 

kontrole skladových listů nebo jiných dokumentů, kontrole postupů a podobně. [13] 

 

2.2.4 Vyhodnocování výkonnosti procesů  

Jestliţe chceme vyhodnocovat výkonnost procesů, musíme procesy nejdříve vhodně 

měřit. Pod pojmem měření výkonnosti procesů si můţeme představit aktivity, které mají 

poskytnout objektivní a přesné informace o průběhu jednotlivých procesů tak, aby tyto 

procesy mohly být vlastníky procesů průběţně, tzn. operativně, řízeny za účelem plnění všech 

poţadavků, které jsou na procesy kladeny.  

Prvotní úlohou vlastníka procesu je kontrolovat, zda hodnoty ukazatelů výkonnosti 

jsou v mezích stanovených příslušným plánem realizace procesu. Pokud se hodnoty 

nenacházejí v mezích, je nutná analýza příčin překročení plánovaných hodnot. Pokud se jedná 

o náhodnou příčinu, je nutné analyzovat trendy vývoje ukazatelů výkonnosti. Jestliţe je 

odhalena systematická příčina, musí být její eliminace předmětem následného procesu 

zlepšování. Mezi procesy zlepšování jsou zařazovány i činnosti, které mají zabránit 

opakování negativních vývojových trendů. Ale ani pozitivní trendy, resp. trvale vyhovující 

hladina určitých ukazatelů výkonnosti, by neměla být příčinou uspokojení vlastníka procesu. 

[19] 
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2.2.5 Interní audit 

Interní audit je definován jako nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost 

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá 

organizaci dosahovat jejich cílů tím, ţe přináší systematický metodický přístup k hodnocení a 

zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení 

organizace. 

Ujišťovací činnost - znamená objektivní prověření a hodnocení materiálu, jehoţ 

účelem je poskytovat ve prospěch organizace nezávislé hodnocení řízení rizik, řídících a 

kontrolních systémů mechanismů nebo řízení a správy organizace. 

Přidávání hodnoty - vyjadřuje smysl existence kaţdé organizace. 

Vzájemnou shodu - obsahu interního auditu podle definice v mezinárodním rámci a 

obsahu interního auditu vymezeného v zákoně o finanční kontrole lze spatřovat v nezávislosti 

a objektivitě činnosti a neposlední řadě v ujišťovací a konzultační funkci této činnosti. [23] 

2.3 NÁSTROJE A METODY POUŢÍVANÉ VE FÁZI ZLEPŠOVÁNÍ 

JAKOSTI 

Neustálé zlepšování jakosti je nezbytné při zvyšování konkurenčního postavení 

organizace. Rozhodnutí k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu jakosti 

musí být zaloţena na určování, shromaţďování a analyzování vhodných údajů. To vyţaduje 

vyuţívat v praxi vyzkoušené nebo doporučované metody a nástroje. 

2.3.1 Cyklus PDCA 

Základním modelem zlepšování jakosti je Demingův cyklus PDCA. Tento cyklus byl 

připraven především pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systému. 

Můţe být také pouţit jako jednoduchá metoda pro zavedení změn. Jakost je obor, kde cyklus 

zaznamenal hlavní rozvoj a pouţití v praxi.  

PDCA cyklus se skládá ze čtyř fází (viz. Obr. 2.1), ve kterých by mělo probíhat 

zlepšování jakosti nebo provádění změn. Tento cyklus nemá konec a měl by se pro zajištění 

neustálého zlepšování stále opakovat. 



18 

 

 

Obr. 2.1 Cyklus PDCA 

 

P – Plánuj Cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného problému, 

které slouţí pro připravení plánu. Plán by měl obsahovat jednotlivé 

činnosti, které je třeba udělat k odstranění problému. 

D – Dělej Po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných činností. 

C – Kontroluj Následuje sledování dosaţených výsledků a jejich porovnání 

s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně 

řešen. 

A - Jednej Dojde-li k situaci, ţe se výsledek liší od očekávání a problém není 

vyřešen, hledejte příčinu problému. Nový plán zaměřte na odstranění 

příčiny. Je-li problém úspěšně odstraněn, je třeba udělat poslední a 

závěrečný krok, všechny potřebné změny zavést/standardizovat do 

procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny 

jsou řádně uplatňovány a součástí běţných kaţdodenních činností. 

[11] 

 

V podstatě všechny pouţívané metodiky zlepšování jakosti, případně řešení problémů, 

jsou rozpracováním těchto čtyř základních kroků cyklu PDCA.  

 

Postup neustálého zlepšování uváděný v normách souboru ISO 9000:2000 je 

v podstatě upravenou metodikou zlepšování, která je označována jako „Quality Journal“.  
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2.3.2 Metoda „Quality Journal“ 

Metoda „Quality Journal“ je jedním ze systematických přístupů ke zlepšování jakosti. 

Tato metoda byla převzata z japonského přístupu k řešení problémů nazývaného QC Story. Je 

to systematický přístup zlepšování procesů, který probíhá v sedmi krocích: 

1) Identifikace problému. (Důvod pro zlepšování)  

2) Sledování problému. (Současná situace) 

3) Analýza příčin problému. (Analýza) 

4) Návrh realizace opatření k odstranění příčin. (Identifikace moţných řešení) 

5) Kontrola účinnosti opatření. (Vyhodnocení efektů) 

6) Trvalá eliminace příčin. (Uplatňování a standardizace nového řešení) 

7) Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit. (Hodnocení 

efektivnosti a účinnosti procesu s ukončeným opatřením ke zlepšení)  

2.3.3 Řešení problémů postupem Global 8G 

Aktivity zlepšování mají mnoho společného s přístupy k řešení problémů. Global 8D 

Process (G8D) představuje standardizovaný prostup řešení problémů, který byl vytvořen ve 

firmě Ford jako nové rozpracování metodiky 8D. G8D tedy usiluje o definování a pochopení 

problému a poskytuje tak postup pro identifikaci kořenových příčin problému a nalezení 

vhodných nápravných opatření, která předcházejí opětovnému výskytu problému. 

Postup G8D se skládá z těchto kroků: 

D0) Příprava na G8D 

D1) Ustavení týmu 

D2) Popis problému 

D3)  Zavedení prozatímního ochranného opatření 

D4) Stanovení a ověření kořenových příčin a „míst úniku“ 

D5) Výběr a ověření trvalých nápravných opatření 

D6) Zavedení a validace trvalých nápravných opatření 

D7) Trvalé zabránění opětovného výskytu problému 

D8) Uznání týmu a jednotlivců 
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Hlavní rozdíly mezi metodou „Quality Journal“ a postupem G8D jsou zejména 

v důrazu na realizaci předběţných opatření, která zajistí, aby vzniklý problém nijak nepocítil 

zákazník. Dalším specifickým úkolem postupu G8D je stanovení „míst úniku“. Identifikace 

místa úniku poskytne informace, jestli stávající kontrolní systém je schopen problém odhalit, 

pokud ne, je potřeba navrhnout změny kontrolního systému.  

Oproti metodě „Quality Journal“ postup G8D neopomíjí důleţitou součást posledního 

kroku řešení, a to ocenění týmu a jednotlivců a oslavu úspěšného řešení. [13] 

2.3.4 Benchmarking 

Benchmarking představuje proces hledání "nejlepší praxe". Je to proces srovnávání 

výrobků, sluţeb, postupů a metod s největšími konkurenty na trhu. Cílem tohoto srovnávání je 

pochopit a zhodnotit současnou pozici podniku nebo organizace pokud jde o "nejlepší praxi" a 

určit oblasti a způsoby, jak zvýšit výkonnost organizace.  

Benchmarking vyţaduje pohled ven, tzn. mimo podnikatelské činnosti organizace, 

odvětví, region nebo zemi, aby organizace mohla zjistit, jak ostatní dosahují své úrovně 

výkonnosti a pochopila tak procesy, které pouţívají. Cílem benchmarkingu je provedení 

takových změn, aby mohlo být provedeno nejlépe okamţité, skokové zlepšení.  

Benchmarking by neměl být povaţován za statickou metodu. Chce-li být organizace 

efektivní, musí se benchmarking stát průběţnou a nedílnou součástí probíhajících procesů 

zlepšování. [17] 
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3 ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ METOD PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI 

V ČESKÝCH PODNICÍCH 
 

Pro efektivní průběh plánování jakosti a dosaţení očekávaných výsledků z realizace 

návrhu a vývoje produktu resp. procesu, je účelné pouţívat vhodné metody a nástroje 

plánování jakosti. Tyto nástroje jsou ve světě poměrně rozšířeny a samozřejmě i v České 

republice se můţeme setkat s jejich uplatněním. Bohuţel ne všechny z těchto metod a nástrojů 

jsou pouţívány v dostatečné míře nebo nejsou plně vyuţívány jejich moţnosti [7].  

Za účelem ověření míry vyuţívání metod a nástrojů plánování jakosti byl v rámci 

projektu GAČR [6] proveden rozsáhlý průzkum v podnicích v České republice, který měl 

poskytnout podrobnější informace o stavu vyuţívání postupů a metod plánování jakosti. 

3.1 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU 

Osloveno bylo celkem 1850 organizací z České republiky, tzn. jak českých organizací, 

tak i organizací zahraničních působících v České republice nebo českých organizací se 

zahraničním podílem. Průzkum byl proveden v období od dubna do května roku 2004. Pro 

provedení průzkumu byla zvolena dotazníková metoda. Z celkového počtu oslovených 

organizací byla návratnost dotazníků přibliţně 12,4 % (230 organizací). Ve vzorku 230 

respondentů byla zastoupena různá průmyslová odvětví od strojírenského průmyslu, přes 

elektrotechnický aţ po hutnický průmysl nebo stavebnictví (viz. Obr. 3.1). 

 

Obr. 3.1 Členění organizací podle zařazení do průmyslového odvětví 
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Dále byly organizace rozčleněny podle jejich velikosti, tedy z hlediska počtu 

zaměstnanců. Ve vzorku respondentů měly největší zastoupení organizace střední velikosti 

(43 %), tedy organizace s 50 aţ 250 zaměstnanci (viz. Obr. 3.2). Nejmenší zastoupení měly 

organizace velké s 27 % (250 zaměstnanců a více) [6]. 

 

Obr. 3.2 Členění organizací podle počtu zaměstnanců 

 

3.2 ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ METOD A NÁSTROJŮ PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI 

Míra vyuţití byla zkoumána celkem u 27 vybraných metod: specializovaných metod 

plánování jakosti (FMEA, QFD, přezkoumání návrhu, hodnocení způsobilosti procesu, 

apod.), sedmi nových nástrojů managementu jakosti a sedmi základních nástrojů 

managementu jakosti. Výsledná míra vyuţití jednotlivých metod byla hodnocena pomocí 

dvou kritérií. Prvním je průměrná míra vyuţití metody, vypočtená jako průměr bodového 

hodnocení míry vyuţívání metod jednotlivými organizacemi, přičemţ si organizace mohly 

vybírat z následujícího bodového hodnocení: 

    1 … neznáme,  

    2 … nepouţíváme, ale její princip je nám znám,  

    3 … pouţíváme výjimečně,  

    4 … pouţíváme občas,  

    5 … pouţíváme pravidelně. 
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Druhým kritériem byl procentuální podíl organizací, které uvedly, ţe danou metodu 

pouţívají. Z provedené analýzy zpětně obdrţených a vyplněných dotazníků bylo zjištěny 

údaje, které shrnuje přehledná tabulka (viz. Tab. 3.1) [7]. 

Zajímavé bylo také zjištění, zda jsou všechny metody resp. jejich princip, v 

organizacích známy. Nejméně známou metodou je afinitní diagram (nezná ho 52,3 % 

respondentů), coţ samozřejmě ovlivňuje i nízkou průměrnou míru jeho vyuţívání v 

organizacích (1,57) resp. malé procento organizací (6,9 %), které uvedly, ţe tuto metodu v 

nějaké míře vyuţívají. Mezi další metody, které jsou v organizacích poměrně málo známé, 

patří: diagram PDPC (nezná ho 51,9 % respondentů), Taguchiho metody (48,5 %), metoda 

QFD (39,7 %), metoda FTA (39,0 %), diagram vzájemných vztahů (38,5 %), analýza údajů v 

matici (38,1 %), systematický diagram (36,8 %) a některé další metody. 

Tab. 3.1 Míra vyuţívání jednotlivých metod ve všech organizacích 
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Na druhou stranu je řada metod, které jsou známy prakticky ve všech organizacích, 

které se zúčastnily tohoto průzkumu. Např. nástroj „Formuláře pro sběr údajů“ nezná pouze 

2,8 % respondentů, podobně kontrolní plány (5,4 %), hodnocení způsobilosti procesu (6,1 %), 

vývojový diagram (6,6 %) nebo hodnocení způsobilosti výrobního zařízení (7,3 %) 

(viz. Obr. 3.4). 

 

 

Obr. 3.3 Porovnání podílu organizací, které pravidelně vyuţívají jednotlivé metody a 

organizací, které je vůbec neznají 

 

Další zajímavé informace poskytlo vyhodnocení pravidelného vyuţívání jednotlivých 

metod. Z tabulky 3.1 a obr. 3.3 je zřejmé, ţe 89 % organizací pravidelně vyuţívá formuláře 

pro sběr údajů. Více neţ padesát procent organizací pravidelně vyuţívá kontrolní plány (69,2 

%), vývojový diagram (57,5 %), hodnocení způsobilosti procesu (55 %) a přezkoumání 

návrhu (51,8 %). V tabulce 3.1 a na obr. 3.4 jsou pak uvedeny i další procentuální podíly míry 

vyuţívání jednotlivých metod a nástrojů plánování jakosti produktu. 
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Obr. 3.4 Průměrná míra a procentuální podíl vyuţívání jednotlivých metod v organizacích 

 

Z vyhodnocení je patrné, ţe pouţívání některých z metod a nástrojů plánování jakosti 

je v podmínkách organizací z České republiky poměrně rozšířeno. Na druhou stranu je i celá 

řada metod, které se v organizacích i přes jejich nesporné výhody nevyuţívají dostatečně 

pravidelně, nebo je organizace prakticky nevyuţívají, protoţe jim nejsou vůbec známy [7].  
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4 ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ NÁSTROJŮ MANAGEMENTU 

JAKOSTI V ORGANIZACI OKD, DOPRAVA 

4.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost OKD, Doprava a. s. vznikla 1. ledna 1994. Navázala tak na národní podnik 

Ostravskokarvinský revír, doprava, který vznikl 1. ledna 1952. OKD, Doprava je součástí 

skupiny RPG a zaměstnává zhruba 2300 zaměstnanců. Jejím jediným akcionářem je 

společnost New World Resources B. V. Činnost společnosti je zaloţena na stěţejních 

segmentech podnikání v ţelezniční, silniční a kombinované dopravě, těsně a v co nejširší míře 

provázaných s výkony manipulační techniky a zemních strojů. Kvalita nabízených sluţeb je 

garantována certifikáty podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a 

ČSN OHSAS 18001:2008.   

 

Posláním společnosti je převzít dopravně manipulační a obsluţné činností zákazníků 

působících na průmyslových trzích a umoţnit jim tak zaměřit se na hlavní podnikatelské 

činnosti s cílem zvýšit jejich efektivitu a konkurenceschopnost. K hlavním atributům 

společnosti patří korektní a odpovědné jednání, odbornost a záruka kvality [2]. 

4.1.1 Poskytované sluţby 

Portfolio sluţeb: 

 ţelezniční doprava, 

 silniční doprava, 

 kombinovaná doprava systémem ACTS, 

 zemní, asanační a revitalizační práce,  

 kontejnerový terminál, 

 opravy hnacích kolejových vozidel a ţelezničních vozů, 

 středisko traťových sluţeb, 

 opravna nákladních silničních vozidel. 
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Ţelezniční doprava 

Společnost provozuje dráţní dopravu na tratích celostátních a regionálních drah a 

rovněţ na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v souladu s vydanými 

bezpečnostními certifikáty. Provozuje dráhy a převáţně i provozování dráţní dopravy na 50 

vlečkách v České republice, z nichţ 31 je zaústěno do dráhy celostátní. Pomocí ţelezniční 

dopravy je přepravováno především uhlí, koks, strusky, hlušiny, kámen, vápenec, cement, 

dolomit, chemické výrobky, pohonné hmoty, ocelové výrobky, kovový šrot, kontejnery v 

kombinované dopravě a také je zajištěna přeprava dráţních vozidel. 

Silniční doprava 

OKD, Doprava má k dispozici vozový park o více neţ 120 kamionech a 140 přívěsech 

a návěsech průměrného stáří 1 rok. Všechna vozidla jsou vybavena komplexním GPS 

systémem, zaloţeném na nepřetrţitém přenosu dat pomocí GPRS po celé Evropě. 

Zabezpečuje přepravy ve: valníkových vozidlech, ve sklápěcích vozidlech a soupravách, 

cisternách na volně loţené hmoty, kontejnerech, kamionech pro tuzemsko i zahraničí. 

Kombinovaná doprava systémem ACTS 

Kombinovaná doprava systémem ACTS (Abroll-Container-Transport-System) je 

efektivním a jedinečným spojením výhod silniční a ţelezniční dopravy. Má výhodu i oproti 

standardní kombinované dopravě (s vyuţitím výměnných nástaveb nebo ISO kontejnerů) v 

tom, ţe nevyţaduje ţádné trvalé, drahé a stacionární zařízení v podobě vybavených 

kontejnerových terminálů a je realizovatelná téměř v kaţdé ţelezniční stanici nebo vlečce. 

Zemní, asanační a revitalizační práce  

Jednotlivé činnosti PO zemních a těţebních prací, historicky zaměřené a původně 

směřované na území postiţené hornickou činností, kde byly postupně získávány zkušenosti s 

nabízeným okruhem sluţeb, jiţ dávno překročily tento územní rámec. Základní preferencí 

Provozní oblasti zemních a těţebních prací je nabízet svým zákazníkům komplexní řešení 

jejich potřeb vhodnou kombinací portfolia nabízených sluţeb s vyuţitím svých zkušeností a 

poznatků z jiţ realizovaných zakázek. 

Jiţ od roku 1962 se společnost významným způsobem podílí na tvorbě krajiny a 

ochraně ţivotního prostředí v ostravsko-karvinském regionu. Jejím cílem je náprava krajiny 

všude tam, kde průmyslová činnost způsobila ekologické škody. Dlouholeté zkušenosti na 
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poli rekultivací umoţňují nabízet zákazníkům další sluţby, zejména vše, co souvisí s 

odpadovým hospodářstvím, zemní práce, stavební a demoliční činnosti, dopravní sluţby, 

projekce atd.  

Kontejnerový terminál 

Terminál se nachází v průmyslové lokalitě a vyuţívá plochu po aktivitách bývalého 

dolu Paskov. Leţí na spojnici mezi dvěma velkými průmyslovými městy Ostravou a 

Frýdkem-Místkem od nichţ je vzdálen 10 km. Terminál má kolejové napojení z vlastní 

ţelezniční vlečky OKD, Doprava. Ţelezniční vlečku tvoří 14 kolejí. Provoz na vlečce zajišťují 

2 posunové lokomotivy 24 hodin denně. Vlečka je napojena na celostátní ţelezniční síť přes 

ţelezniční stanici Vratimov. Terminál se nachází v těsné blízkosti dálnice spojující Ostravu a 

Frýdek-Místek. 

Opravy hnacích kolejových vozidel a ţelezničních vozů 

Sluţby společnosti jsou poskytovány kvalifikovaným personálem s vyuţitím moderní 

diagnostické a opravárenské techniky v montáţních a specializovaných dílnách.  

Kvalita poskytovaných sluţeb je podloţena certifikáty systému řízení jakosti dle norem ČSN 

EN ISO 9001, ČSN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a systému svařování dle ČSN EN ISO 

14731, ČSN EN ISO 3834 – 1, ČSN EN ISO 3834 – 2, ČSN EN ISO 15607. Cílem je 

odborně, spolehlivě a vstřícně reagovat na poţadavky zákazníků s důrazem na kvalitu. 

Středisko traťových sluţeb 

Středisko traťových sluţeb poskytuje odborné sluţby v oblasti oprav a údrţby 

ţelezničního svršku a spodku a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Vysoká kvalita 

poskytovaných sluţeb je podpořena dlouholetými zkušenostmi jak při plnění zakázek 

externího charakteru, tak při údrţbě a opravách vlastní vlečkové sítě OKD, Doprava. 

Opravna nákladních silničních vozidel 

Také tyto sluţby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem s vyuţitím moderní 

diagnostické a opravárenské techniky v montáţních a specializovaných dílnách včetně 

průjezdné strojní myčky a lakovacího boxu. Kvalita poskytovaných sluţeb je podloţena 

certifikáty systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a 

OHSAS 18001. [2]  
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4.1.2 Organizační struktura 

Společnost OKD, Doprava je rozčleněna na čtyři základní úseky řízení, jedná se o 

úsek strategie a rozvoje, obchodní, finanční a personální úsek. V rámci společnosti se ještě 

rozlišuje šest provozních oblastí, jde o oblast ţelezniční dopravy, silniční dopravy, ţelezniční 

opravny, autoopravny, zemní a těţební práce a ROSCO.  

Grafické znázornění organizační struktury společnosti se nachází v Příloze 1. 

4.1.3 Systém integrovaného managementu TMS 

Vrcholové vedení začalo s budováním systému managementu jakosti podle norem ISO 

řady 9000 od roku 1995.  

První certifikace proběhla v bývalé provozní oblasti 08 – Opravy ţelezničních vozů 

v roce 1997 od SZÚ Brno a CQS Praha. Po ní následovaly do roku 2000 certifikace QMS 

bývalých provozních oblastí: 03 – Dopravně inţenýrské stavby, 04 – Lokomotivní 

hospodářství a 05 – Opravy nákladních vozidel. 

Od roku 2001 se vrcholové vedení rozhodlo transformovat stávající QMS na 

poţadavky revidovaných norem ISO řady 9000 a vytvoření, dokumentování a zavedení EMS 

podle norem ISO řady 14000 s pomocí poradenské firmy Inspekta, a. s. Praha v celé 

společnosti. Certifikace celé společnosti obou částí TMS (QMS a EMS) od CQS Praha se 

uskutečnila v květnu a  červnu roku 2003. 

V červenci roku 2005 se přidala certifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci OHSAS 18001:1999. V mezidobí probíhaly dozory a recertifikace. 

V současné době má společnost zaveden systém integrovaného managementu (TMS), 

který je integrující pro systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, systém 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. TMS je 

uspořádán s ohledem na organizační strukturu společnosti a je specifikován v MANUÁLU 

TMS  [1]. 
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4.2 PŘEHLED METOD A NÁSTROJŮ POUŢÍVANÝCH VE SPOLEČNOSTI 

OKD, DOPRAVA 

Úkolem práce bylo prozkoumat vyuţívání nástrojů a metod ve společnosti OKD, 

Doprava. V této části bylo tedy nutné zjistit, jaké konkrétní nástroje jsou ve společnosti 

pouţívány, popřípadě zda společnost vyuţívá všech moţností, které nástroje či metody 

nabízejí nebo zda je moţnost vyuţívat je efektivněji.  

Nástroje a metody jsem seřadila do dvou tabulek a to podle dvou různých přístupů. 

První přístup představuje rozdělení nástrojů do skupin podle jednotlivých fází managementu 

jakosti, tj. fáze plánování jakosti, řízení jakosti a zlepšování jakosti (viz. Tab. 4.1). Ve druhém 

přístupu jsem nástroje rozdělila do několika kategorií dle jejich typu (viz. Tab. 4.2). Jedná se 

o tyto kategorie: sedm základních nástrojů managementu jakosti, sedm „nových“ nástrojů 

managementu jakosti, metody analýzy a prevence rizik, metody hodnocení, metody 

optimalizace jakosti, statistické metody, metody podporující plánování a metody zlepšování. 

Ve sloupci Úroveň vyuţití jednotlivých metod a nástrojů ve spol. OKD, Doprava jsem 

pro lepší přehlednost identifikace konkrétních nástrojů vyuţila pětibodovou stupnici 

s hodnotami 1 aţ 5, kde hodnota jedna představuje nejhorší variantu a hodnota pět nejlepší. 

Konkrétně tedy: 

 1 – společnost o dané metodě či nástroji nikdy neslyšela 

 2 – společnost o dané metodě či nástroji slyšela, ale nepouţívá je 

 3 – společnost daný nástroj či metodu pouţívá, ale spíše méně 

 4 – společnosti daný nástroj či metodu pouţívá více 

 5 – společnost daný nástroj či metodu pouţívá maximálně  
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Tab. 4.1 Rozdělení nástrojů dle jednotlivých fází managementu jakosti 

Fáze 

managementu 

jakosti 

Moţné metody a nástroje 

Úroveň vyuţití 

jednotlivých metod a 

nástrojů ve spol. OKD, 

Doprava 

Plánování jakosti 

Sedm „nových“ nástrojů MJ - 

·  Afinitní diagram 2 

·  Diagram vzájemných    

  vztahů 
3 

·  Systematický diagram 2 

·  Maticový diagram 2 

·  Analýza údajů v matici 2 

·  Diagram PDPC 2 

·  Síťový graf 2 

Hodnocení způsobilosti   

procesů, výrobních zařízení a  

systémů měření 

3 

Metoda QFD 2 

Přezkoumání návrhu 4 

Metoda FMEA  2 

Metoda FTA 2 

Hodnotová analýza 2 

Plánování experimentů 1 

Řízení jakosti 

Sedm základních nástrojů MJ - 

· kontrolní tabulky 5 

· vývojové diagramy 5 

· histogramy 3 

· diagramy příčin a následků  3 

· Paretovy diagramy 3 

· bodové diagramy 3 

· regulační diagramy 2 

Statistické zpracování dat 4 

Statistická přejímka 2 

Vyhodnocování výkonnosti    

procesů 
5 

Interní audit 5 

Zlepšování 

jakosti 

Cyklus PDCA 5 

Metoda „Quality Journal“ 1 

Global 8G 1 

Benchmarking 2 
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Tab. 4.2 Rozdělení dle typu nástrojů 

Typy nástrojů Moţné metody a nástroje 

Úroveň vyuţití 

jednotlivých metod a 

nástrojů ve spol. OKD, 

Doprava 

Sedm základních 

nástrojů MJ 

Kontrolní tabulky 5 

Vývojové diagramy 5 

Histogramy 3 

Diagramy příčin a následků  3 

Paretovy diagramy 3 

Bodové diagramy  3 

Regulační diagramy 2 

Sedm „nových“ 

nástrojů MJ 

Afinitní diagram 2 

Diagram vzájemných vztahů 3 

Systematický diagram 2 

Maticový diagram 2 

Analýza údajů v matici 2 

Diagram PDPC 2 

Síťový graf 2 

Metody analýzy a 

prevence rizik 

Metoda FMEA 2 

Metoda FTA 2 

Metody 

hodnocení 

Benchmarking 2 

Interní audit 5 

Metody 

optimalizace 

jakosti 

Metoda QFD 2 

Hodnotová analýza 2 

Statistické 

metody 

Statistické zpracování dat 4 

Statistická regulace procesu 2 

Statistická přejímka 2 

Hodnocení způsobilosti 

procesů, výrobních zařízení a 

systémů měření 

3 

Metody 

podporující 

plánování 

Přezkoumání návrhu 4 

Metody 

zlepšování 

Cyklus PDCA 5 

Metoda „Quality Journal“ 1 

Global 8G 1 
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Z tabulek je patrné, ţe společnost o spoustě nástrojů nebo metod ví, ale nepouţívá je.  

To můţe být způsobeno nevědomostí nebo neznalostí všech funkcí daného nástroje či metody 

kompetentních zaměstnanců.  

Pro větší přehlednost jsem získané údaje vloţila do grafu (viz. Obr. 4.1), kde můţeme 

názorně vidět jaké procento podílu z celkových uvedených nástrojů a metod tvoří nástroje a 

metody zařazené do skupin dle přiřazení kritéria 1 aţ 5. 

 

 

Obr. 4.1 Podíl nástrojů a metod zařazených do jednotlivých skupin 

 

 

4.3 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍCH METOD A NÁSTROJŮ 

V další části práce si vyberu jednu aţ dvě metody nebo nástroje, které společnost jiţ 

pouţívá a byla jim přiřazena kritéria 3, 4 nebo 5.  
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Jedná se konkrétně o těchto dvanáct nástrojů a metod: 

 kontrolní tabulky, 

 vývojové diagramy, 

 histogramy,  

 diagramy příčin a následků  

 paretovy diagramy,  

 bodové diagramy,  

 diagram vzájemných vztahů,  

 statistické zpracování dat,  

 cyklus PDCA, 

 hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření,  

 přezkoumání návrhu, 

 interní audity. 

Z těchto konkrétních metod a nástrojů jsem si vybrala: 

 diagram příčin a následků,  

 interní audity.  

Tyto nástroje jsou ve společnosti OKD, Doprava jiţ zaţité, ale snaţila bych se podívat 

na to, zda je lze vyuţívat ještě jinak popřípadě lépe. 

4.3.1 Diagram příčin a následků 

Tento diagram je vhodné pouţít, vyskytne-li se určitý problém (následek) a my 

potřebujeme zjistit, co nám ten problém způsobuje (příčiny).  

4.3.1.1 Současný stav využívání nástroje ve společnosti 

Ve společnosti OKD, Doprava se diagram příčin a následků příliš nevyuţívá. 

Seznámení s tímto nástrojem bylo provedeno na poradě koordinátorů a prakticky byl pouţit 

na jednotlivých pracovištích, ale jen v menší míře dle potřeby.  
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Na ukázku bych uvedla diagram příčin a následků, který byl sestaven na základě 

výsledku interního auditu, kdy bylo opakovaně zjištěno, ţe chybí nebo jsou neřízeny výtisky 

na pracovištích. Byla tedy svolána porada za účasti vedoucích jednotlivých útvarů a 

koordinátora, který moderoval poradu. Pomocí brainstormingu byl vytvořen diagram příčin a 

následků (viz. Obr. 4.2). Tato práce nebyla ale moc efektivní, protoţe s diagramem se dále 

nepracovalo a nebylo tedy dosaţeno ţádných výsledků. Postupem času práce s tímto 

nástrojem ustávala a v současné době se jiţ aktivně nevyuţívá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Výsledný diagram příčin a následků 

4.3.1.2 Řešení konkrétního problému pomocí diagramu příčin a následků 

Abych mohla co nejlépe ukázat práci s tímto nástrojem, je třeba si vybrat určitý 

problém a vytvořit pro tento problém konkrétní diagram příčin a následků. 

Na vzorovém příkladu bych tedy ukázala postup vytvoření diagramu příčin a následků 

a jeho vyhodnocení, aby kompetentní zaměstnanci měli moţnost vidět, jak konkrétně s tímto 

nástrojem pracovat a mohli si ho tak procvičit a následně jej pouţívat jako vhodnou metodu 

pro řešení všech potencionálních problémů. 

Ve společnosti OKD, Doprava se jiţ delší dobu zabývají novými akvizicemi a jejich 

zapracováním do systému společnosti. To ovšem někdy přestavuje problém a celý proces 

zapracování se prodluţuje aţ na několik měsíců.  

Pomocí diagramu příčin a následků bychom mohli zjistit, které příčiny tento problém 

způsobují a následně vybrat ty nejdůleţitější a pokusit se k nim nalézt vhodná řešení.  

Řízenost výtisků

Lide

Nedbalost ze strany zamestnancu
Male povedomi o QMS

Nedbala prace koordinatora
Neschopnost koordinatora

Prilisna vytizenost KOJ

Material

Prostredi

Prasne prostredi

Metody

Nevhodny rozdelovnik
Absence utvaru

Neni aktualni
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Sestavení diagramu příčin a následků 

Problém je tedy znám a konkrétně ho můţeme definovat jako: Efektivní zapracování 

QMS akvizic do QMS OKD, Doprava. Tento problém zapíšeme do obdélníku tvořící tzv. 

hlavu diagramu. 

Dále je nutné definovat hlavní příčiny následku. Tyto hlavní příčiny se zakreslí na 

vedlejší větvě diagramu, tzv. kosti. V našem případě to jsou tyto hlavní příčiny: metody, lidé, 

prostředí, zařízení a dodavatelé a zákazníci.  

Jestliţe jiţ máme definován problém a jeho hlavní příčiny, pokračuje se v definování 

všech moţných subpříčin daného problému. To se většinou provádí v týmu formou 

brainstormingu, coţ je vlastně skupinová technika zaměřená na nalezení co nejvíce nápadů na 

konkrétní téma. Základní myšlenkou je předpoklad, ţe lidé ve skupině, vymyslí více, neţ by 

vymyslel kaţdý zvlášť.  

V našem případě ale nebyl vyuţit klasický brainstorming, jelikoţ byl v dané situaci 

organizačně a časově náročný. Proto jsem několik příčin navrhla já, dále pak můj konzultant a 

další čtyři pracovníci z různých oblastí organizace. Poté jsem všechny příčiny sesbírala a 

přiřadila k hlavním příčinám a vytvořila tak konečný diagram příčin a následků (viz. 

Obr. 4.3.). 

Nalezením všech příčin by ale práce s diagramem skončit neměla. Mělo by se dále 

pokračovat ve vyhodnocení, které příčiny jsou pro nás nejdůleţitější. To můţeme provést 

pomocí Paretova diagramu. Nejdříve je ale nutné, aby členové týmu, kteří se podíleli na 

určování příčin, přiřadili body těm příčinám, které jsou podle nich nejdůleţitější.  

Kaţdý člen (mimo mě) nezávisle na sobě vybral tři nejdůleţitější příčiny nebo 

subpříčiny a přiřadil jim bodová hodnocení 3, 2 a 1 (viz. Tab. 4.3). Kde příčina obodovaná 

hodnotou 3 představuje nejdůleţitější příčinu, příčina s hodnotou 2 středně závaţnou a příčina 

s hodnotou 1 představuje méně závaţnou příčinu. 
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Obr. 4.3 Diagram příčin a následků pro efektivní zapracování QMS akvizic do QMS OKD, Doprava

EFEKTIVNÍ 

ZAPRACOVÁNÍ QMS 

AKVIZIC DO QMS 

OKD, DOPRAVA 

Dodavatelé a zákazníci 

rozdílné názvy 

stejných funkcí 

zaměstnanců 

nedostatečná 

informovanost 

LIDÉ 

disciplína zaměstnanců 

neochota zaměstnanců 

kvalifikace zamstnanců 
motivace zaměstnanců 

zkušenosti 

a praxe 

nedostatečná školení 

zaměstnanců 

informovanost kompe-

tentních zaměstnanců 

časové ztráty při předávání 

informací 

dodavatelé strojních 

komponentů 

různí dodavatelé 

dodavatelé 

náhradních dílů 

dodavatel materiálu 

odlišné školící 

společnosti 

METODY 

obsah dokumentů 

různé formy 

zpracování dokumentů 

množství 

dokumentů 

různí zákazníci 

rozdílná oganizační 

struktura 

rozdílná struktura 

procesů 

různé požadavky na 

personální práce 

různé požadavky na 

personální práce 
odlišná struktura 

dokumentace 

odlišné 

požadavky na 

dokumentaci 

PROSTŘEDÍ 

odlišná firemní 

kultura 

odlišné pracovní 

prostory 

změna pracoviště 

zaměstnanců 

ZAŘÍZENÍ 

různý software 

odlišná výpočetní 

technika 

kompatibilita 

technického zařízení 
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Tab. 4.3 Přehled bodovaných příčin 

Příčina 1. člen 2. člen 3. člen 4. člen 5. člen 

Nedostatečná informovanost 3 2   3 

Kompatibilita technického zařízení 2    1 

Odlišné poţadavky na dokumentaci 1 1  2  

Rozdílná struktura procesů  3 2   

Odlišná struktura dokumentace   3 1  

Motivace zaměstnanců   1   

Odlišná firemní kultura    3  

Disciplína zaměstnanců     2 

 

Nalezení nejdůleţitějších příčin pomocí Paretova diagramu 

Zjištěné příčiny jsem si pro další práci vhodně označila a přiřadila jim celkový počet 

bodů (viz. Tab. 4.4). Abychom mohli sestrojit Paretův diagram, musíme si seřadit příčiny 

sestupně podle počtu bodů, dále vypočteme kumulativní četnost a pak četnost vyjádříme 

v procentech (viz. Tab. 4.5). 

Tab. 4.4 Označení příčin a jejich počet bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.5 Vstupní údaje pro Paretovu analýzu 

Označení 

příčiny 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Kumulativní 

četnost v % 

d 8 8 26,7 

c 5 13 43,3 

a 4 17 56,7 

b 4 21 70,0 

g 3 24 80,0 

h 3 27 90,0 

f 2 29 96,7 

e 1 30 100,0 

Suma 30 - - 

 

Podle seřazených údajů jiţ můţeme sestrojit Paretův diagram (viz. Obr. 4.4). 

Pořadové 

číslo 
Příčina 

Označení 

příčiny 
Počet bodů 

1 odlišné poţadavky na dokumentaci a 4 

2 odlišná struktura dokumentace b 4 

3 rozdílná struktura procesů c 5 

4 nedostatečná informovanost d 8 

5 motivace zaměstnanců e 1 

6 disciplína zaměstnanců f 2 

7 odlišná firemní kultura g 3 

8 kompatibilita technického zařízení h 3 

Suma - - 30 
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Obr. 4.4 Výsledný Paretův diagram 

Abychom zjistili, na které příčiny je třeba se zaměřit, musíme stanovit tzv. ţivotně 

důleţitou menšinu příčin. Tuto menšinu určíme na základě volby vhodného kritéria. Já jsem 

pro prvotní orientaci zvolila kritérium 70% kumulativní součty. V grafu jsem vedla z pravé 

osy y přímku aţ ke křivce (tzv. Lorenzova křivka) a od ní jsem pak spustila kolmici k ose x. 

Potom příčiny, které se nacházejí vlevo od této kolmice, představují „ţivotně důleţitou 

menšinu a příčiny vpravo „uţitečnou většinu“.  

Tab. 4.6 Rozdělení příčin na ţivotně důleţitou menšinu a uţitečnou většinu 

Označení 

příčiny 
Příčina 

Kumulativní 

četnost v % 

Ţivotně důleţitá menšina 

D  nedostatečná informovanost 26,7 

C  rozdílná struktura procesů 43,3 

A odlišné poţadavky na dokumentaci 56,7 

B odlišná struktura dokumentace 70,0 

Uţitečná většina 

G  odlišná firemní kultura 80,0 

H  kompatibilita technického zařízení 90,0 

F  disciplína zaměstnanců 96,7 

E motivace zaměstnanců 100 
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Vyhodnocení a doporučení 

Pomocí Paretova diagramu jsme nalezly čtyři nejdůleţitější příčiny problému, který se 

týká efektivního zapracování QMS akvizic do QMS OKD, Doprava: 

 nedostatečná informovanost, 

 rozdílná struktura procesů, 

 odlišné poţadavky na dokumentaci, 

 odlišná struktura dokumentace. 

Aby byla práce s diagramem příčin a následků, popř. s Paretovým diagramem, co 

nejvíce přínosná, neměla by skončit pouze určením konkrétních nejdůleţitějších příčin. 

Důleţité je se na tyto příčiny zaměřit a pokusit se udělat taková opatření, aby se jejich vliv na 

daný problém sníţil, anebo aby byly zcela odstraněny.  

V případě nedostatečné informovanosti, která se projevila jako největší nedostatek, by 

se vedení mělo zaměřit na zefektivnění a prohlubování spolupráce, vyuţívání vhodných 

komunikačních cest, které by umoţňovaly, ţe potřebné informace budou předávány 

kompetentním zaměstnancům a navíc, ţe budou předávány včas, aby se předešlo zbytečnému 

zdrţování jejich práce a tím i celému procesu zapracování akvizic do OKD, Doprava.  

V tomto směru byl podniknut významný krok, jelikoţ OKD, Doprava si uvědomuje 

stále rostoucí význam a potřebu kvalitní komunikace a to nejen uvnitř společnosti ale i se 

svým okolím. Proto byl zaloţen samostatný úsek PR a komunikace, který by měl přispět 

k lepší a vzájemné informovanosti zaměstnanců a posílit dobré jméno společnosti. OKD, 

Doprava také vydává měsíčník pro zaměstnance Informátor, který rovněţ umoţňuje 

zaměstnancům získat přehled o nejrůznějších činnostech organizace.  

Pro zbylé tři příčiny, tedy rozdílnou strukturu procesů, odlišné poţadavky na 

dokumentaci a odlišnou strukturu dokumentace, bych sama těţko hledala vhodné způsoby 

zlepšení, proto bych jen doporučila, aby v těchto oblastech proběhla kvalitní příprava 

kompetentních pracovníků a zamezilo se tak zbytečným prostojům či nedorozumění při řešení 

problémů u těchto činností.  
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4.3.2 Interní audity 

Další metodou ze skupin 3 aţ 5, na kterou bych se chtěla zaměřit, je interní audit. Tato 

metoda je ve společnosti OKD, Doprava vyuţívána pravidelně a v co nejvyšší míře, proto je 

také zařazena ve skupině 5. 

Problém nenacházím v samotném provádění interních auditů, ale našla bych zde 

prostor pro zlepšování v rámci jejich vyhodnocování.  

 Doposud se interní audity sledovaly formou tabulky (viz. Tab. 4.3). Garant tohoto 

procesu si vytvářel statistiku za kaţdé pololetí, kde byly sledovány počty neshod, nedostatků 

a doporučení, pro kaţdý audit prováděný v příslušném pololetí, a jejich celkové počty.  

Tab. 4.7 Ukázka přehledu interních auditů za 1. pololetí 2009 

Číslo 

IA 

Datum 

provedení 

Místo 

konání IA 
Auditoři 

Auditovaný systém (QMS) 

Neshody Nedostatky Doporučení 

7 17. – 18. 3 
OKV-Paskov 

Zárubek,Odra 
Gr., Pt., Hud. 1 0 4 

11 7. 4. 
PO 

01-Hodonín 
Gr., Pt., Hud. 0 1 2 

6 8. – 9. 4. PO 01 správa Mach. 0 2 3 

18 16. – 17. 4. PO 02 Šp., Pt. 1 3 8 

12 21. 4. 
PO 01- 

RD Vrbno 
Gr., Pt. 1 0 1 

13 22. 4. 
PO  

01-Poříčí 
Gr., Pt. 0 3 2 

14 23. 4. 
PO 01-

Chvaletice 
Gr., Pt. 0 0 2 

20 28. – 29. 4. PO 04 Há., Pt., Hu. 0 2 2 

2 5. 5. O Gr. 1 2 5 

3 6. 5. Úsek nákupu Gr. 0 2 5 

4 11. – 12. 5. T Gr. 0 3 6 

 

Pozn.: ve sloupci Auditoři jsou pouţity pouze zkratky příjmení interních auditorů. 
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4.3.2.1 Návrh na zlepšení vyhodnocování interních auditů 

Grafická podoba 

V rámci zlepšení bych nejprve navrhovala zobrazit výsledy interních auditů, tedy 

počty neshod, nedostatků a doporučení, grafickou formou. A to z toho důvodu, ţe grafická 

informace bývá lépe srozumitelná. 

Pro zobrazení počtu jiţ výše zmíněných údajů jsem vybrala klasický sloupcový graf 

(viz. Obr. 4.3), který představuje jednoduchou formu porovnání počtu různých proměnných.  

 

 

Obr. 4.5 Sloupcový graf vyhodnocení výsledků interních auditů za 1. pololetí 2009 

 

Jestliţe se tyto grafy vytvoří pro kaţdé pololetí, budou pak slouţit k lepšímu a 

rychlému porovnání výsledků auditů, pro jednotlivá období.  

Další formou grafického vyhodnocení mohou být trendové grafy. Pomocí nich 

můţeme sledovat vývoj počtu neshod a nedostatků za určité období. Příklad grafu se 

smyšlenými hodnotami viz. obr. 4.4. 
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Obr. 4.6 Vývoj počtu neshod za období 2008 – 2010  

 

Třídění dle článků normy 

Dalším způsobem, jak se mohou vyhodnocovat interní audity, je třídění neshod, 

nedostatků a doporučení podle jednotlivých článků normy [3]. To můţe usnadnit orientaci 

v tom, ve kterých oblastech se vyskytuje nejvíce problémů, zda se tyto určité problémy 

opakují nebo se naopak vyskytují jen výjimečně.  

Po roztřídění všech neshod, nedostatků a doporučení můţeme opět pro lepší 

vizualizaci pouţít některou z grafických metod.  

Opět jsem pracovala s údaji za 1. pololetí roku 2009 (viz. Tab. 4.3). Nejprve jsem si 

musela ze zpráv z auditů [22] vyhledat konkrétní názvy nebo popis všech neshod, doporučení 

a nedostatků a k nim jsem poté hledala příslušné články normy. Do tabulky (viz. Tab. 4.4), 

kterou jsem vytvořila, jsem pro zjednodušení vypsala opět jen počty sledovaných veličin a 

k nim konkrétní články normy.  
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Tab. 4.8 Přiřazení článků normy 

Číslo 

IA 

Počet 

neshod 
Články normy 

Počet 

nedostatků 
Články normy 

Počet 

doporučení 
Články normy 

2 1 5.4.1 2 4.2.3, 4.2.3 5 
4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 

8.2.3, 8.2.1 

3 0  2 5.5.1, 8.2.3 5 
4.2.3-4.2.4, 5.4.1, 

4.2.3, 6.2.2, 8.2.3 

4 0  3 
5.4.1, 8.2.3, 

8.2.3 
6 

5.4.1, 4.2.3, 4.2.3, 

6.2.2, 7.6, 7.6 

6 0  2 6.2.2, 8.2.3 3 4.2.4, 4.2.4, 7.5 

7 1 4.2.3 0  4 
4.2.4, 4.2.4, 6.2.2, 

8.4 

11 0  1 4.2.3 2 5.5.1, 4.2.3 

12 1 7.6 0  1 6.3 

13 0  3 4.2.3, 6.3, 7.6 2 4.2.3, 4.2.3 

14 0  0  2 4.2.3, 4.2.3, 4.2.4 

18 1 4.2.4 3 
4.2.4, 6.3, 

5.4.1 
8 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.3, 

5.6.3, 5.5.1, 4.2.4, 

4.2.4, 8.4 

20 0  2 4.2.3, 4.2.3 2 4.2.4, 4.2.3 

Takto ale tabulka vypadá nepřehledně a nejde z ní jednoduše poznat, ve kterých 

článcích je největší problém a na které by se tedy mělo dát větší pozor, proto jsem vytvořila 

ještě zjednodušený přehled (viz. Tab. 4.5). 

Tab. 4.9 Zjednodušený přehled článků normy 

Články normy Četnost výskytu 

4.2.2 1 

4.2.3 20 

4.2.4 12 

5.4.1 5 

5.5.1 3 

5.6.3 1 

6.2.2 4 

6.3 3 

7.5 1 

7.6 4 

8.2.1 2 

8.2.3 6 

8.4 2 
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Místo tabulky lze pouţít opět některou z grafických metod, která umoţní lepší 

vnímání předávaných informací. V tomto případě jsem vyuţila opět sloupcového diagramu 

(viz. Obr. 4.5). 

 

Obr. 4.7 Četnost výskytu jednotlivých článků normy 

Z grafu můţeme názorně vidět, ţe nejvíce problematické jsou články 4.2.3 a 4.2.4, 

tedy články týkající se dokumentů a záznamů. V ostatních případech jsou počty jiţ méně 

významné, ačkoli z řady ještě vystupují články 5.4.1 cíle kvality a 8.2.3 monitorování a 

měření procesů. 

I takovéto jednoduché zlepšení vyhodnocování interních auditů, můţe přispět k lepší 

orientaci v problémových oblastech nebo k názornějšímu předávání informací mezi 

jednotlivými pracovníky nebo útvary, popřípadě při poradách s vedením.  

 

 

4.4 NÁVRH NOVÉ METODY NEBO NÁSTROJE 

V této části jsem se snaţila nalézt nástroj nebo metodu, které společnost doposud 

nepouţila. Rozhodla jsem se pro benchmarking, který společnost zná, ale doposud nebyl 

uplatněn. 
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4.4.1 Benchmarking 

Benchmarking můţeme definovat jako nepřetrţitý proces měření výkonnostních 

mezer, které se stanoví podle osvědčených postupů, a pomocí změn můţeme zjištěné mezery 

eliminovat. Benchmarking dává prvotní signál pro měření výkonnosti, ačkoli to není měření 

samo o sobě, ale proces, kterým se stanoví stupeň konkurenceschopnosti a vyvolají se tak 

činnosti pro odstranění jakýchkoli zjištěných mezer. [24] 

Benchmarking tedy představuje proces porovnávání se s těmi nejlepšími na trhu. 

Společnost se můţe porovnávat přímo s jejími konkurenty nebo se společnostmi, které jsou 

tzv. nejlepší v dané oblasti nebo se také mohou porovnávat jednotlivé části společnosti mezi 

sebou. Navzájem se mohou poměřovat výrobky, sluţby, postupy, nebo metody. Objektem 

benchmarkingu se můţe stát cokoliv a provádíme ho za účelem našeho dalšího zlepšování. 

Benchmarking se dá pouţít jako nástroj pro zlepšení na mnoho let, kdy při jeho 

zavedení můţeme dosahovat významných zlepšení. Základní myšlenkou benchmarkingu jsou 

tyto kroky: 

1. Definovat projekt, tj. oblasti, které se musí zlepšit. 

2. Najít organizaci, která dělá lépe to, co chcete zlepšit.  

3. Zjistit, jaké postupy organizace pouţívá, aby byla lepší. 

4. Přizpůsobit se a přijmout nové postupy pro danou situaci. [25] 

 

4.4.2 Moţné přístupy benchmarkingu 

Pro postup zavedení benchmarkingu do praxe společnosti neexistuje jednoznačný 

algoritmus. Existuje řada přístupů s různým počtem kroků. Pokud ale existuje mnoho různých 

přístupů k benchmarkingu, je obtíţné pro organizace mezi sebou komunikovat.  

Jeden z přístupů, který umoţnuje zlepšit tuto komunikaci, vyvinuly čtyři organizace, 

které se benchmarkingem intenzivně zabývají (Boeing, Digital Equipment, Motorola a Xerox) 

model se čtyřmi kvadranty, který objasňuje, o čem benchmarking je. Tato "šablona" ustavuje 

obecné souvislosti pro tvorbu procesního modelu, který vyjadřuje specifickou posloupnost 

kroků a činností pro provedení benchmarkingu. [20] 
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Obr. 4.8 Procesní model benchmarkingu 

 

Šablona má čtyři kvadranty, které jsou spojeny procesem shromaţďování a analýzy 

dat. Co se děje v kaţdém kvadrantu je moţné zjistit nastolením otázek pro kaţdý z těchto 

kvadrantů.  

Dalším přístupem je přístup dle ČSJ (Česká společnost pro jakost), který je v souladu s 

benchmarkingovými aktivitami EFQM i IBC (International Benchmarking Clearinghouse). 

Ten vyuţívá čtyř fází benchmarkingu, tj. plánování, shromaţďování dat, analýzu a zlepšení 

pomocí adaptace. Tento proces připomíná počtem fází tzv. "Demingův cyklus" PDCA (Plan - 

Do - Check - Act). Kroky v kaţdé fázi je třeba brát v úvahu jako moţné, ne jako nutné. Stejně 

jako ostatní metodologie, ani tato metodologie nepředstavuje zaručený "recept na úspěch". Je 

třeba ji inteligentně adaptovat na potřeby organizace. [20] 

Třetí moţností je přístup, který při zavádění benchmarkingu identifikuje sedm 

základních činností: identifikace objektu benchmarkingu, určení konkurentů, věběr metody 

sběru dat a jejich shromaţďování, vyhodnocení dat a definování mezer, definování cílů 

vlastního zlepšování, vyhlášení a realizace projektu zlepšování a rekalibrace hladiny vlastní 

výkonnosti novým benchmarkingem. [9] 
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4.4.3 Uplatnění benchmarkingu v OKD, Doprava 

Ve společnosti OKD, Doprava v poslední době proběhlo několik akvizicí. Problém 

ovšem nastává při zapracování systému nových společností do systému OKD, Dopravy. Proto 

by bylo vhodné pouţít benchmarking jako nástroj, který umoţní OKD, Doprava porovnat se 

s jinými, lepšími společnosti v oboru, pro vytvoření efektivního systému, který by byl 

schopný absorbovat další (menší) systémy.  

Ale takové porovnávání nemusí být napoprvné příliš snadné. Proto bych navrhla 

vyuţít nejdřívě interního benchmarkingu, který představuje porovnávání v rámci jedné 

společnosti. Výhoda této metody je ve snadnějším provedení měření, dostupnosti potřebných 

informací a také představuje dobrou přípravu na benchmarkingové aktivity s externími 

partnery.  

Porovnání by OKD, Doprava mohla provést se společností VIAMONT Cargo, a. s., se 

kterou právě probíhá proces zapracovávání systémů, a který trvá jiţ delší dobu.  

Základní a nejdůleţitější věcí při zavádění benchmarkingu je určení si toho, co chceme 

vlastně porovnávat. Vzhledem k danému problému by se dalo uvaţovat o porovnávání těchto 

věcí: 

 politika společnosti (její zjednodušení, jelikoţ OKD, Doprava má nyní tři politiky, 

nalézt obecnější), 

 struktura dokumentace,  

 struktura procesů, mapa procesů (kolik jich mají jiné společnosti z podobného oboru, 

OKD, Doprava jich má moc, jestli je vhodné některé sloučit). 

 

Pro shromaţďování informací o porovnávaném partnerovi můţeme vyuţít některou 

z těchto metod: 

 dotazníky, 

 interview, 

 pozorování na místě, 

 analýzy záznamů. 
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V dalším kroku se mohou pouţít všechny moţné způsoby analýzy a zpracování dat. 

Cílem je, aby se jednoznačně určily rozdíly mezi oběma společnostmi. Rozdíly, které se zjistí, 

je pak moţné zaznamenat do jednoduché tabulky (viz. Tab. 4.3). 

 

Tab. 4.10 Formulář pro určení rozdílů 

Kritérium OKD, Doprava 
VIAMONT Cargo, 

a. s.  

Struktura politik   

Struktura dokumentace   

Struktura procesů   

Další informace   

 

Na základě zjištěných rozdílů by si společnost měla stanovit vhodné cíle vlastního 

zlepšování. Samotný projekt zlepšování musí být vyhlášen a podporován vrcholovým 

vedením, které by také mělo dále monitorovat dosaţené výsledky. Tento krok by měl vyuţít 

obecné metodologie zlepšování (viz. Kapitola 2.3).  

Jestliţe OKD, Doprava začne nejdříve s interním benchmarkingem, seznámí se s ním a 

nabere jisté zkušenosti, bude pro ni jiţ snazší dále pokračovat v porovnávání s 

přímými konkurenčními společnostmi nebo se společnostmi, které jsou v dané oblasti nejlepší 

na trhu.  

Nejtěţší část bude jistě představovat nalezení vhodného kandidáta k samotnému 

porovnávání. Zde bych společnosti pro začátek doporučila podívat se na internet a 

zaregistrovat se na speciálních databázích jako je např.: Elektronický data-archiv ČSJ, který 

v současné době porovnává zhruba 540 firem [20], Databáze nejlepších praktik, která slouţí k 

přenesení nejlepších praktik firem a posílení jejich konkurenceschopnosti [21] anebo jiné 

mezinárodní databáze, např. Benchmark Index, který představuje praktický a důvěrný měřící 

nástroj pomáhající organizacím zlepšit vlastní výkonnost, je vyuţíván v celé Evropě a je první 

skutečně Evropskou benchmarkingovou sluţbou pro malé a střední podniky, jeho cílem je 

zpřístupnit kvalitní benchmarkingové informace, aj.   
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Jestliţe se společnosti podaří navázat kontakt s potencionálními porovnávacími 

partnery, měla by s nimi po domluvě podepsat smlouvu o provedení benchmarkingu, poté 

sesbírat vhodná data a vyhodnotit je, aby následně bylo moţné určit rozdíly a stanovit si 

vhodné cíle zlepšení, které by měly představovat kombinaci toho nejlepšího, co bylo u 

konkurence zjištěno.  

Nemělo by se ale zapomínat na to, ţe benchmarking nesmí být nahodilou 

jednorázovou aktivitou, ale systematickým a opakovaným procesem, protoţe můţeme 

očekávat, ţe podobná srovnání provádí také naše konkurenční okolí. Pak by se dalo říci, ţe 

benchmarking můţe představovat hnací motor rozvoje firmy a v managementu jakosti by měl 

mít své místo. [9] 
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo charakterizovat a nalézt vhodné metody a nástroje pro zlepšení 

výkonnosti stávajícího systému managementu jakosti organizace OKD, Doprava.  

V teoretické části jsem se snaţila vyjmenovat a popsat nejznámější metody a nástroje 

managementu jakosti rozdělené podle tří fází managementu jakosti, tj. plánování, řízení a 

zlepšování jakosti. Dále jsem uvedla výsledky projektu, který se zabýval průzkumem, jak 

české firmy, z různých odvětví, znají a vyuţívají různé metody a nástroje.  

Hlavní částí práce bylo provedení analýzy, jak společnost OKD, Doprava vyuţívá 

konkrétních nástrojů a metod. Výsledkem bylo zjištění, ţe o mnohých nástrojích a metodách 

společnost ví, ale buď je vůbec nevyuţívá anebo s mnohými pracuje jen v omezené míře. 

Proto jsem se snaţila na konkrétních příkladech ukázat, jak lze s určitými nástroji pracovat 

lépe a efektivněji. Z analyzovaných metod a nástrojů jsem si vybrala diagram příčin a 

následků a interní audity.  

V případě diagramu příčin a následků jsem se snaţila ukázat, ţe práce s tímto 

nástrojem nekončí pouhým sestrojením diagramu, ale dále se můţe vyuţít Paretovy analýzy k 

definování nejdůleţitějších příčin. Jestliţe poznáme příčiny, které nejvíce ovlivňují náš 

problém, je snazší se na tyto nedostatky zaměřit a pokusit se je vhodně odstranit.   

U interních auditů jsem se spíše, neţ na samotné provádění, soustředila na jejich 

vyhodnocování. To bylo prováděno pouze zapisováním počtu neshod, nedostatků a 

doporučení do tabulky. Z té nebylo moţné poznat, ve kterých oblastech je nejvíce problémů. 

Proto jsem se rozhodla všechny neshody, nedostatky a doporučení rozdělit podle jednotlivých 

článků normy [3], aby bylo moţné zjistit, na které oblasti je potřeba se více zaměřit. Všechny 

výsledky jsem pro lepší orientaci zpracovala také graficky. 

Poslední částí práce bylo navrţení metody či nástroje, které společnost doposud 

nevyuţila. Rozhodla jsem se pro benchmarking, který by OKD, Doprava mohla vyuţít při 

svých četných akvizicích. Navrhla jsem začít nejdříve s interním benchmarkingem, který je 

pro začínající společnost jednodušší. Poté, aţ se s tímto nástrojem důkladněji seznámí, můţe 

přejít k externímu benchmarkingu. Pomocí něho se uţ můţe porovnávat s vybranými 

konkurenčními společnostmi a pokusit se tak najít lepší praxi v konkrétní porovnávané 

oblasti.  
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