
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu Excelence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010         Lucie Vrbová 





 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat Doc. Ing. Milanu Hutyrovi, CSc., za odbornou pomoc při 

vypracování této práce. Děkuji také panu Danielu Kudláčkovi za umožnění vypracování této 

práce ve firmě Borcad CZ s. r. o. 



ABSTRAKT 

Tato bakalářské práce se zabývá sebehodnocení organizace pomocí EFQM Modelu 

Excelence. V teoretické části popisuji sebehodnocení, dále detailně popisuji model, kde jsem 

se více zaměřila na kritérium Vedení, které jsem posuzovala. Dále popisuji jednotlivé metody, 

pomocí kterých je vhodné EFQM Model Excelence aplikovat včetně jejich silných a slabých 

stránek. V praktické části je popsána realizace sebehodnocení provedená s mojí pomocí 

v organizaci Borcad cz s. r. o.  Sebehodnocení bylo realizováno pomocí metody dotazníkové 

v celém rozsahu a metodou „pro forma“ bylo provedeno sebehodnocení kritéria Vedení 

v celém rozsahu.  Následoval sběr důkazů, analýza důkazů, výčet silných stránek a příležitostí 

ke zlepšení, hodnocení a návrhy nápravných opatření, které by organizace měla zvážit a snažit 

se o jejich zlepšení. 
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ABSTRAKT 

Bachelor thesis is dealing with self-assessment acording to EFQM Excellence Model. There 

is a detailed description of EFQM in the first part of the thesis. This description contains 

strong and week properties of this method. There were chosen two appropriate method for 

self-assessment: questionnaire method and method „pro forma“. For proper apllication of 

these methods was neccesary to collect data, do analysis of evidence and do enumeration of 

strong and week aspects of examined organzation. Thera are results and proposals for 

improvement in the final part of thesis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

EFQM  (The European Foundation for Quality Management) 

Evropská nadace pro management jakosti 

EQA  (The European Quality Assurance )  Evropská cena za 

jakost 

ČSJ  Česká společnost pro jakost 

NPO  Národní partnerská organizace 

TQM  Total Quality Management 

MGNQA   Malcolm Baldridge National Quality Awards – Cena 

Malcolma Baldridge 

EQA   European Quality Assurance – Metoda simulace 

Evropské ceny za jakost 

ČSN OHSAS 18002  Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

ČSN EN ISO 9004  Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti 

ČSN EN ISO 14004  Systémy environmentálního managementu - Všeobecná 

směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

RADAR  logické schéma 

IDOV  Interní dodavatelsko-odběratelský výstup  
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Úvod: 

V dnešní době je na trhu velmi velká konkurence, a pokud si organizace chtějí udržet dobré 

postavení na trhu, potřebují si vytvořit vhodnou strukturu managementu, a využívat všechny 

dostupné metody pro management jakosti.  Důležitým faktorem pro neustále se rozvíjející 

organizace je prosazování vizí, které mají přesně stanovené cíle a způsoby, jak těchto cílů 

dosahovat. I přes sledování a měření efektivnosti těchto procesů, nejsou tyto činnosti 

dostatečné pro odhalování příležitostí ke zlepšení a zajištění konkurenceschopnosti firem. 

Velice vhodným nástrojem je EFQM Model Excelence, který pomáhá firmám pochopit, 

kde mají nedostatky, a podněcuje firmy ke zlepšování.  Je to univerzální nástroj, který můžou 

organizace použít bez ohledu na odvětví, velikost, strukturu nebo vyzrálost organizace. 

V této bakalářské práci bylo provedeno pomocí EFQM Modelu Excelence sebehodnocení 

ve firmě Borcad cz s.r.o., která se zabývá vývojem a výrobou zdravotnické a kolejové 

techniky.  Sebehodnocení pomocí Modelu EFQM Excelence v této firmě ještě nebylo 

zavedeno, a tato firma neměla s tímto modelem žádné zkušenosti. Firma prováděla 

sebehodnocení s mojí pomocí kombinací dvou metod, a to metodou dotazníkovou a metodou 

pro forma.  

Metodou dotazníkovou bylo provedeno sebehodnocení v celém rozsahu a metodou „pro 

forma“ bylo provedeno sebehodnocení pouze kritéria Vedení v celém rozsahu. 
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1. Úloha a postavení sebehodnocení v systému řízení organizace 

Sebehodnocení, neboli self-assessment, je systematické přezkoumávání činností a výsledků 

prováděné organizací a porovnávané s Modelem excelence EFQM. [14] 

Sebehodnocení, jsou principy a postupy, které lze aplikovat v organizacích bez ohledu na 

jejich velikost, typy procesů nebo jejich geografické rozmístění.  Tyto principy a postupy jsou 

vhodné i pro interní posuzování stavu systémů managementu jakosti a rozšiřují tradiční rámec 

interních auditů. Sebehodnocení musí být vždy týmovou prací, a zjištěné skutečnosti závisí i 

na počtu lidí, kteří sebehodnocení provádí. 

Např. Evropská nadace pro management jakosti (EFQM) definuje sebehodnocení 

následujícím způsobem:  

Je to všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání organizace z hlediska jejích 

činností i výsledů na bázi EFQM Modelu Excelence. Sebehodnocení umožňuje organizaci 

zřetelně poznat její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování, 

následně hodnocené z pohledu dosaženého pokroku.  

Důležitým faktem u sebehodnocení je, aby vedení organizací přísně dbalo na to, aby 

sebehodnocení respektovalo tři životně důležité hlasy: 

 „hlas trhu“ 

 „hlas organizace“ 

 „hlas procesů“ 

Hlas trhu musí vést organizaci k maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků a také 

k poznání, kde budou nutná zlepšování. Naslouchání hlasu organizace svědčí o tom, že vedení 

považuje vlastní firmu za živý organismus a ne pouze za naplněnou organizační strukturu. 

Názory vlastních zaměstnanců mají mít rovněž zásadní hodnotu. Naslouchání hlasu procesu je 

spojeno s měřením jejich výkonnosti.[2] 

K sebehodnocení můžou být použity např. modely: EFQM, systémové standardy ČSN EN 

ISO 9004, ČSN EN ISO 14004, OHSAS 18002 apod. 

U sebehodnocení jsou velmi důležití speciálně vycvičení a motivovaní zaměstnanci, kteří z 

 podrobného sběru a vyhodnocování dat z vlastní organizace posuzují efektivnost 
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uplatňovaných přístupů k řízení organizace a jednotlivých procesů, účinnost činností ke 

zlepšování, trendy a ukazatele výkonnosti organizace. 

Výstupem sebehodnocení bychom měli dostat odpovědi na otázky, jako jsou např.: 

 Slabá místa, která jsou v systému managementu jakosti evidentní. 

 Které slabé stránky v jednotlivých procesech je nutné okamžitě zlepšit? 

 Ve kterých oblastech řízení jsou naše silné stránky a co je nutné pro jejich udržení 

udělat? 

 Zda je správně pochopen proces sebehodnocení všemi skupinami zaměstnanců naší 

organizace? 

 Jestli jsou v naší organizaci efektivně využívány principy systému managementu? 

Při dodržení všech podmínek a pravidel přináší sebehodnocení organizacím zajímavé 

efekty, např.: 

 Hodnocení na základě faktů, zkoumání a vyhodnocování důkazů s následnou 

kvantifikací vyzrálosti systému managementu organizace. 

 Je to účinná forma učení se lidí v organizaci. Zaměstnanci jsou vedeni a motivování 

k odhalení slabých a silných stránek v organizaci. 

 je možné průběžné hodnocení úrovně dosahované excelence i v porovnání s jinými 

organizacemi 

 zapojuje všechny svoje zaměstnance včetně vrcholového vedení, do principu podnikové 

excelence apod. 

U sebehodnocení však mohou nastat i určitá omezení a bariéry, které jsou většinou 

vyvolány subjektivními faktory např.:  

 Minimální znalost manažerů o podstatě, smyslu a efektech sebehodnocení. 

 Odhalování příležitostí ke zlepšování vyžaduje určité zkušenosti všech, kteří se na 

sebehodnocení podílí.  Jde jak o procesy, tak i o přístupy k tomuto posuzování. 

 Sebehodnocení vyžaduje speciální výcvik posuzovatelů a v malých organizacích to 

může znamenat významnou nákladovou položku apod. [2] 

 

 



15 

 

1. 1 Základní kroky sebehodnocení organizací 

 Realizace sebehodnocení je krokem, jehož výstupem je výčet silných a slabých stránek 

organizace a příležitostí ke zlepšování. Tento krok dělíme na několik dalších fází tzv. sběr a 

vyhodnocování dat. 

Jednotlivé metody sebehodnocení mají různou náročnost i přesnosti jednotlivých metod, 

ale všechny mají společný základní algoritmus viz obr. č. 1 [1] 

 

Obr. č. 1 Základní algoritmus sebehodnocení 

1) Nejprve musí být dosaženo shody o účelnosti a skutečné potřebě sebehodnocení 

v podnikovém prostředí realizovat. Rozhodující je shoda mezi členy vrcholového vedení, 

protože to pak projednává výsledky sebehodnocení. 

2) V návaznosti na to by měl být vypracován harmonogram postupu a plán sebehodnocení. To 

je záležitostí koordinátora týmu sebehodnocení, který rozhoduje, v jaké organizační jednotce 

bude sebehodnocení provedeno jako první, a navrhne nejvhodnější z možných metod 

sebehodnocení. 
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3) Sebehodnocení je týmovou hodnotící metodou, proto je důležité v dalším kroku sestavit 

tým, formálně jmenovat, definovat jeho kompetence a odpovědnosti a to je další úloha pro 

vedení organizací. Důležitou součásti je i specializovaný výcvik týmu posuzovatelů. 

Náročnost a délka výcviku je odvislá od použité metody sebehodnocení. 

4) Po skončení výcviku tým posuzovatelů rozhodne, kterou z metod aplikuje a vypracuje 

konečnou verzi jeho plánu. 

5) Následně se provede realizace sebehodnocení vybranou metodou, jejímž výstupem by měl 

být vyčerpávající seznam slabých stránek, tj. příležitostí ke zlepšování, tak aby tento seznam 

mohl sloužit jako vstup pro rozhodnutí o směrech dalšího zlepšování. Rozhodování o směrech 

a oblastech zlepšování by mělo být v rukou vrcholového vedení a součástí tzv. přezkoumání 

vedením.  

 

1.2 Přístupy a metody sebehodnocení  

Zásluhou Evropské nadace pro management jakosti je v současnosti k dispozici několik 

odlišných přístupů k sebehodnocení a to: 

 metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA), 

 metoda „pro forma“, 

 metoda maticového diagramu, 

 metoda workshopu, 

 metoda dotazníková, 

 metoda zapojení spolupracovníků, 

 metoda podle ISO 9004:2000. 

Tyto přístupy se mezi sebou liší zejména svou náročností na zdroje, dobou trvání, 

exaktností a objektivitou výsledků, proto u každé z metod uvedu jejich princip, stručný výčet 

jejich výhod a nevýhod. [1] 
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1.2.1 Metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA)  

Tato metoda je kopií postupu uchazečů o tuto prestižní cenu, Evropskou cenu za jakost.  

Tato metoda je nejnáročnější a nejobjektivnější sebehodnotící metoda. Aplikace této metody 

je podmíněna, aby její posuzovatelé absolvovali speciální licencovaný výcvik v EFQM 

(možnost využití kapacit externích posuzovatelů).[1] 

Při této metodě má být dodržen následující postup: 

1. vedení organizace souhlasí s využitím této metody, souhlas je zaznamenán, 

2. vedení jmenuje manažera projektu sebehodnocení, který celý proces řídí a nese za něj 

odpovědnost, 

3. jsou určení pracovníci, kteří jsou odpovědní za hodnocení konkrétních oblastí (ti pak dále 

jmenují další členy týmu, kteří provedou vlastní sebehodnocení v dané oblasti 

4. členové týmu zaznamenávají zjištění a výsledky do dílčí zprávy, kterou odevzdají 

manažeru projektu 

5. manažer projektu sestaví konečnou verzi sebehodnotící zprávy. Její obsah je limitován na 

75 stran textu, kterou prezentuje před vrcholovým vedením, 

6. pokud vedení vysloví souhlas se zprávou, zpráva je předána k posouzení odborníkům, kteří 

absolvovali speciální výcvik přímo u EFQM, 

7. každý posuzovatel zprávu vyhodnotí, identifikuje silné stránky a návrhy ke zlepšení a 

bodově ohodnotí plnění kritérií EFQM Modelu Excelence, 

8. na speciální schůzce (tzv. konsensus mítinku) by měl tým posuzovatelů dosáhnout shody 

v identifikaci silných stránek, příležitostí ke zlepšování a bodovém hodnocení pro každé 

z kritérií EFQM Modelu Excelence, 

9. ve stanoveném termínu tým posuzovatelů posoudí daný stav přímo na místě a poté 

vypracuje závěrečnou zprávu tzv. feedback report, 

10. tato zpráva je prezentována posuzovateli před vedením organizace, které výsledky 

projedná, 

11. následně jsou vybrány priority pro zlepšování, uvolněny zdroje a dané projekty jsou 

realizovány, 

12. celý proces sebehodnocení se opakuje. 
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Mezi hlavní výhody a nevýhody simulace Evropské ceny za jakost (EQA) patří:  

Výhody  Nevýhody 

- poskytuje nejpřesnější výsledky  - nejpracnější a nejnáročnější na zdroje 

- zpracování silných stránek i oblastí  - nevhodná pro organizace, které se teprve  

  zlepšování    seznamují s filozofií Modelu EFQM  

- seznámení s filozofií EQA, zásadami TQM    Excelence 

  a směřování organizace k excelenci  - vedení nemusí pociťovat potřebu aktivní        

         účasti, pokud jsou odpovědnosti  

     delegovány na jiné pracovníky 

1.2.2 Metoda „pro forma“  

      Jednou z možností snižování rozsahu pracnosti a nákladů při zachování vysoké objektivity 

sebehodnocení je aplikace přístupu, kterému se říká „pro forma“. Jejím charakteristickým 

rysem je využití předem vytvořených formulářů. Doporučuje se pro každé z dílčích kritérií 

EFQM  Modelu Excelence byl věnován jeden formulář. [1] 

Ten by měl obsahovat: 

 definice příslušného kritéria, 

 oblasti, kterým je nutné při sebehodnocení věnovat pozornost 

 prostor pro záznam zjištěných skutečností, včetně záznamu všech důkazů 

 podrobný výčet silných stránek a příležitostí ke zlepšení 

 místo pro bodové hodnocení 

U této metody by měl být respektován následující postup: 

1. vedení organizace jmenuje manažera projektu sebehodnocení. Tento krok je zaznamenán. 

2. Manažer projektu vybere skupinu interních posuzovatelů. Výběr realizuje na základě 

vhodných charakterových, mentálních i odborných vlastností. 

3. Tým interních posuzovatelů po jmenování vedením organizace připraví sadu formulářů. Je 

nutné identifikovat kritéria, která mají být zkoumána posuzovateli. 

4. Manažer projektu rozdělí úlohy ve skupině interních posuzovatelů, kteří následně posoudí 

stav organizace, při naplňování požadavků zvoleného modelu, ať už jde o EFQM Model 

Excelence, nebo normu ISO 9004:2000. 

5. Všechna zjištění musí být zaznamenána do formulářů i s výčtem silných a slabých stránek. 
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6. K bodovému hodnocení jsou přizvání vycvičení posuzovatelé (i externí) 

7. Vedení je předložena závěrečná zpráva 

8. Vedení organizace zprávu posoudí a rozhodne o realizaci nutných zlepšení. Vše musí být 

zaznamenáno. 

9. Celý proces sebehodnocení se ve vhodném termínu opakuje 

Hlavní výhody a nevýhody dané metody: 

Výhody Nevýhody 

- sběr dat je přibližně stejně náročný jako  - soubor vyplněných formulářů  

  u metody EQA   nevypovídá tak spolehlivě o kultuře 

- metoda poskytuje vyčerpávající seznam    TQM ve firmě jako sebehodnotící zpráva 

  silných stránek i oblastí pro zlepšování   u předchozí metody sebehodnocení 

- metoda dokumentuje přímé důkazy, z nichž - opakované použití stejných formulářů 

  hodnocení kritérií vychází   vytváří dojem, že sebehodnocení je 

- přesnost procentního vyhodnocení se blíží   rutinní záležitost - hrozí nebezpečí  

  přesnosti vyhodnocení metodou simulace EQA   stereotypů při posuzování 

- metoda je vhodná i pro realizaci prvního  

  sebehodnocení v jakékoliv organizaci 

1.2.3 Metoda maticového diagramu 

Tato metoda využívá předem vytvořené matice, ve které je počet sloupců roven devíti 

hlavním kritériím EFQM Modelu Excelence (tj. od kritéria vedení až po kritérium klíčových 

výsledů výkonnosti) a počet řádků je závislý na rozhodnutí, kolik úrovní dosaženého stavu 

bude v matici definováno.[1] 

Metoda se provádí v následujících krocích: 

1. Rozhodnutí vedení o aplikaci této metody a ustavení týmu interních posuzovatelů, vše 

musí být zaznamenáno. 

2. Návrh hodnotící matice zkušeným posuzovatelem.  

3. Schůzka, kde probíhá seznámení interních posuzovatelů s podstatou navržených vyhlášení 

v matici a očekávaným postupem hodnocení. 

4. Každý člen týmu individuálně hodnotí přidělené oblasti. Hodnocení je zaznamenáváno 

přímo do hodnotící matice formou zakroužkování dosažené úrovně. 
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5. Individuální přiřazení bodů v matici pro každé z kritérií. 

6. Je uspořádána schůzka, na které je hlavním cílem dosáhnout shody při hodnocení 

organizace.  Schůzku moderuje zkušený moderátor, který není vycvičeným posuzovatelem. 

7. Předložení výsledků hodnocení vedení organizace k projednání. 

8. Vedení rozhodne o nutných zlepšeních, které se zaznamenává. 

Hlavní výhody a nevýhody dané metody: 

Výhody Nevýhody 

-méně náročná na zdroje, rychlejší než  - výsledkem je konstatování, např. že  

 metoda simulace EQA   organizace  pravděpodobně dosáhla 

- jednoduchá metoda, nutný výcvik interních   určité úrovně managementu 

  posuzovatelů - výsledek hodnocení je pouze hrubý 

- rychlé odhalení nedostatků a tím i oblasti    odhad skutečné úrovně systému 

  zlepšení   managementu 

- podporuje týmovou práci a vzájemnou  - neobsahuje standard EQA 

  komunikaci  - není možné porovnání  se žadateli  

   o EQA 

 

1.2.4 Metoda workshopu 

Metoda sebehodnocení vyžadující aktivní roli a účast vrcholového vedení organizace. 

Hlavním úkolem vrcholového vedení je odpovědnost za vyhodnocení stavu organizace, sběr a 

vyhodnocení dat.[1] 

Metoda se provádí v následujících krocích: 

1. Pečlivé rozhodnutí vedení o této metodě s oficiálním zaznamenáním 

2. Nutný minimálně jednodenní výcvik vrcholového vedení s vysvětlením podstaty a smyslu 

EFQM Modelu Excelence a přístupy k odhalování silných stránek a příležitostí ke 

zlepšení.  

3. Rozdělení úloh mezi jednotlivé členy vrcholového vedení organizace. Vše je důkladně 

zaznamenáno. 

4. Vrcholové vedení sbírá data, které získá pomocí rozhovorů se svými kolegy, pozorováním 

na místě, analýzou záznamů. 



21 

 

5. Vypracování hodnotících zpráv jednotlivými členy vedení a jejich distribuce ostatním 

členům (minimální doba pro vypracování zpráv je 2 týdny). 

6. Členové vedení přezkoumají a prostudují zprávy a hodnocení vůči všem kritériím modelu-

nutné přezkoumání všech 32 dílčích kritérií EFQM Modelu Excelence nebo hodnocení 

vůči všem kapitolám a článkům ISO 9004:2000. 

7. Uspořádání minimálně jednodenního workshopu, jehož cílem je prodiskutování 

individuálních hodnocení a dosažení shody při hodnocení všech kritérií. 

8. Rozhodnutí o provedení jednotlivých zlepšení. Toto rozhodnutí musí být podpořeno 

alokací žádoucích zdrojů a dohledem vedení na realizaci projektů zlepšování. 

Hlavní výhody a nevýhody této metody:  

Výhody Nevýhody 

-diskuse o slabých a silných stránkách - časově náročná metoda ve srovnání s 

  ve vedení vytváří společný názor na stav   metodou dotazníků či maticového  

  firmy   diagramu 

- velká příležitost pro vedení stát se týmem - nutná příprava a výcvik vrcholového 

- členové vrcholového vedení vypracovávají   vedení k sebehodnocení 

seznam silných stránek a oblastí pro zlepšování  

1.2.5  Metoda dotazníková 

Tato metoda se nejvíce blíži interním auditům systému managementu jakosti. Evropská 

nadace pro management jakosti pro tento účel vytvořila speciální dotazník, kde je každému 

z hlavních kritérií přisouzena sada hodnotících otázek.  Míra naplnění požadavků je 

ohodnocena procenty od 0 do 100.   

Organizace zde mají dvě možnosti: 

 Možnost využití speciální publikace EFQM, obsahující seznam otázek a vysvětlení 

postupu vyhodnocení 

 Vytvořit dotazník přesně podle charakteru procesů organizace pro lepší podchycení 

zvláštností. 

Tato metoda je shodná s metodou maticového diagramu. Při této metodě je nejméně náročný 

výcvik, ale výsledky jsou však pouze orientační a nemohou sloužit k externímu 

benchmarkingu.[1] 
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Mezi hlavní výhody a nevýhody této metody patří: 

Výhody Nevýhody 

-nejméně náročná metoda, jak na pracnost, - nadměrné množství dotazníků vede ke 

  tak na uvolňování zdrojů   snížení jejich účinnosti 

- prezentace východisek sebehodnocení - zaměstnanci ne vždy pochopí smysl 

  je snadná   otázek 

- nutná účast interních posuzovatelů  - je metodou nepřímého styku 

  při seznamovacím výcviku - neumožňuje srovnání s hodnocením 

- není nutná účast externích posuzovatelů   žadatelů o EQA 

  při seznamovacím výcviku - musí se pečlivě zvažovat,  koho 

- firma si sama formuluje otázky podle    dotazníkem oslovíme 

  charakteru procesu  

- podpora komunikace v týmech jednotlivých 

  útvarů 

1.2.6 Metoda zapojení spolupracovníků 

Jedna z náročných metod, která využívá některé prvky předchozích metod, zejména metody 

simulace Evropské ceny za jakost. Typické pro tuto metodu je zapojení zaměstnanců 

organizace do všech fází sebehodnocení. Aplikace této metody je podmíněna, aby její 

posuzovatelé absolvovali speciální licencovaný výcvik např. v EFQM nebo speciální výcvik 

Evropské nadace pro management jakosti. 

Postup u této metody by měl mít tyto hlavní kroky: 

1. Na speciálním semináři vedení rozhodne o uplatnění metody. Vše je oficiálně 

zaznamenáno. 

2. Je jmenován manažer projektu sebehodnocení, který má pravomoc řídit další průběh a 

odpovědnost za splnění cílů sebehodnocení. 

3. Se smyslem sebehodnocení jsou seznámeny všechny organizační jednotky firmy. Nejlépe 

ve formě minikursů. 

4. Sběr dat k sebehodnocení organizační jednotky pracovníky této jednotky. 

5. Manažer projektu zpracovává data tak, aby pokryly všechny oblasti a kritéria hodnocení. 

6. Speciálně vycvičeným posuzovatelům jsou zasílány zpracované data ve formě hodnotící 

zprávy. 
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7. Prostudování dat posuzovateli. 

8. Posuzovatel navštíví organizaci a prověří data. Tato návštěva má přesně stanovený postup 

a má trvat nejméně 4 dny. První den posuzovatelé vedou rozhovory s vrcholovým 

managementem organizace. Druhý den vedou posuzovatelé rozhovory se středním úrovní 

řídících pracovníků a třetí den vedou posuzovatelé skupinové diskuse s řadovými 

zaměstnanci. Třídenní cyklus interview umožní posuzovatelům získat objektivní obraz o 

stavu v hodnocené organizaci. 

9. Hledání shody názorů posuzovatelů v minimálně jednodenním workshopu – čtvrtý den 

návštěvy. Výsledkem je výčet silných stránek, příležitosti ke zlepšení a kvalifikované 

vyhodnocení stavu organizace. 

10. Na společné schůzi posuzovatelů a vedení organizace se rozebírají zjištění posuzovatelů, 

která se objeví v závěrečné hodnotící zprávě. 

11. Vedení rozhodne o dalších směrech zlepšování organizace, které jsou následně 

zaznamenány. 

Mezi hlavní výhody a nevýhody této metody patří: 

Výhody Nevýhody 

- méně příkazová, než metoda simulace EQA - nutno uvolnit větší množství zdrojů, než 

- široké zapojení spolupracovníků do procesu   jiné metody 

  sebehodnocení - doba trvání této metody může být  

-před zpracování definitivní zprávy,   stejná, jako u metody EQA 

  posuzovatelé znají názory zaměstnanců - malá aktivita vedení může ovlivnit 

- poskytuje vyčerpávající seznam silných    získané informace 

  stránek a možností ke zlepšení 

Tato metoda je jako druhá nejnáročnější na zdroje a spotřebu času. Může trvat i několik 

měsíců. Je druhou nejobjektivnější metodou.  

Tato metoda plně aplikovatelná i ve vazbě na normu ISO 9004:2000.[1] 

Z každého sebehodnocení se musí vypracovat zpráva, která vedení organizace informuje o 

všech zjištěních a doporučeních. U každé z výše uvedených metod se však charakter i rozsah 

těchto zpráv liší (např. metoda EQA musí mít zpráva 75 stran). Nejdůležitější informace by u 

všech metod měly být náměty a další nutná zlepšení.[1] 
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2. Metodika sebehodnocení využívající EFQM Model Excelence 

EFQM – European Foundation for Quality Management – Evropská nadace pro 

management jakosti, byla založena v roce 1988 prezidenty 14 velkých organizací, se 

souhlasem Evropské komise. Stávajících členů je více než 700 z více jak 50 zemí světa. Členy 

jsou jak malé, střední tak i velké podniky, ať už se jedná o ziskové či neziskové organizace. 

EFQM poskytuje vynikající model pro ty, kdo chtějí dosáhnout Business Excellence v rámci 

programu neustálého zlepšování. [10] 

EFQM je to nezisková společnost, která se snaží o zlepšení konkurenceschopnosti na trhu 

především ve vztahu k Japonsku a Spojeným státům americkým. 

Základní charakteristika Evropské nadace pro management kvality (EFQM) : 

 Je tvůrcem a vlastníkem produktu – Model excelence EFQM, 

 je nezisková společnost, která má více než 700 členů 

 řídí Cenu EFQM za excelenci a program oceňování Stupně excelence EFQM 

 poskytuje vzdělávací programy a tréninkové kurzy v oblasti Modelu excelence 

EFQM a metod sebehodnocení 

 prostřednictvím nástrojů sebehodnocení, benchmarkingu, organizací speciálních 

projektů, workshopů a mnoha dalších aktivit se snaží působit na zlepšování 

konkurenceschopnosti evropských organizací a podporovat "trvale udržitelnou 

excelenci". [15] 

Základní charakteristika tohoto modelu:  

 Oficiální název modelu je: THE EFQM EXCELLENCE MODEL. Je zároveň 

registrovanou značkou. 

 Slouží pro účely posuzování žadatelů o Evropskou cenu za jakost. 

 Model EFQM Excelence přejímá všechny požadavky dosavadního modelu TQM a 

kromě toho zavádí i některé požadavky nové. 

 EFQM Model Excelence má obecný charakter a je aplikovatelný ve všech druzích 

organizací bez ohledu na jejich velikost a charakter nabízených produktů. [1] 

 Tento model je používán jako báze pro oceňování organizací ve výrobním i 

veřejném sektoru, které se ucházejí o tzv. Cenu Excelence EFQM nebo její národní 
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ekvivalenty, tzn. organizací, které dosahují dlouhodobě nejlepších výsledů 

v implementaci principů TQM. [3] 

Heslo této nadace zní: “Svět, ve kterém evropské organizace vynikají.”  [3] 

EFQM vybrala Českou společnost pro jakost (ČSJ), aby se stala její Národní partnerskou 

organizací (NPO) v České republice. Dohoda mezi oběma organizacemi byla podepsána v 

prosinci roku 2002 a ve stejnou dobu vzniklo v rámci ČSJ středisko Centrum EFQM, které 

zajišťuje činnost NPO v ČR. [9] 

Členové, kteří založili EFQM jsou :  

 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 [1] 

Základní principy Excelence podle EFQM Modelu: 

1. Orientace na výsledky 

2. Zaměření na zákazníka 

3. Vůdcovství a stálost účelu 

4. Management prostřednictvím procesů a faktů 

5. Rozvoj a zapojení lidí 

6. Neustálé učení se, inovace a zlepšování 

7. Rozvoj partnerství 

8. Sociální odpovědnost 
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Ad 1) Orientace na výsledky znamená dosahovat výsledků, které maximálně uspokojí 

všechny zainteresované strany. 

Ad 2) Zaměření na zákazníka, kdy se snažíme vytvořit trvalou hodnotu pro své zákazníky. 

Ad 3) Vůdcovství a stálost účelu: měly by neustále motivovat k excelentním vůdcovstvím 

zaměřujícím se na vize stálostí účelu. 

Ad 4) Management prostřednictvím procesů a faktů: organizace je řízena pomocí souboru 

procesů, faktů a systémů, které spolu souvisejí. 

Ad 5) Rozvoj a zapojení lidí: Maximální zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj. 

Ad 6) Neustálé učení se, inovace a zlepšování: Proces neustálého učení se využít k tvorbě 

inovací a příležitostí ke zlepšování. 

Ad 7) Rozvoj partnerství: Rozvoj partnerství je důležitým faktorem Excelence. 

Ad 8) Sociální odpovědnost: plnění legislativních požadavků společně s maximálním 

uspokojováním všech zainteresovaných stran. 

Hodnocení v modelu EFQM může probíhat ve dvou úrovních: 

1) Sebehodnocení v rámci firmy, 

2) Hodnocení a následné srovnání vlastního hodnocení s okolím podle kritérií Evropské 

ceny za jakost, provedené na základě přihlášky autorizovaným hodnotitelem. [13] 

 

2.1 Charakteristika a popis EFQM Modelu Excelence 

Model EFQM Excelence vychází z přístupu označovaného jako Total Quality Management 

(TQM). Tato koncepce byla formulována zejména v Japonsku, následně v USA a Evropě. 

Koncepce TQM je filozofií managementu organizací. Na podporu TQM byly vyvinuty různé 

modely, označované nejčastěji jako modely excelence organizací. Z nich jsou nejznámější 

model Malcolma Baldrige (MGNQA – Malcolm Baldridge National Quality Award) a v 

Evropě nejrozšířenější EFQM Model Excelence, vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací 

pro management jakosti (EFQM). 

        Model EFQM byl poprvé představen v roce 1992 jako rámec pro posuzování žádosti o 

udělení evropské kvality, a byl inspirován modelem Malcolma Baldridge v USA a Deming 

cenu v Japonsku.[12] 
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Logika EFQM Modelu Excelence vychází z předpokladu, že vynikajících výsledků 

organizace může být dosaženo při maximální spokojenosti vlastních zaměstnanců a při 

respektování okolí. 

Těchto výsledků je možné dosáhnout pouze s výborně zvládnutými a řízenými procesy, 

což vyžaduje vhodně zvolenou, definovanou a rozvíjenou politiku a strategie, propracovaný 

systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů partnerství. 

 

Obr. č. 2  EFQM – základní rámec 

Model Excelence EFQM, viz obr. č. 2,  má 9 základních kritérií: od kritéria 1 – Vedení až 

po kritérium 9-klíčové výsledky výkonnosti. Tato kritéria jsou dále členěna na 32 dílčích 

kritérií. 

Prvních pět kritérií označených jako „Nástroje a prostředky“ poskytují informace, jak 

dosahovat maximálních výsledků. 

Zbylá čtyři kritéria označené jako „Výsledky“ popisují dosažené výsledky v organizaci. 

Postupně popíši všech devět hlavních kritérií stejnou formou, kterou zvolila EFQM, tzn. 

každé kritérium nejprve definuji, a poté charakterizuji všechna kriteria dílčí soustavou tzv. 

směrných bodů. Ty je třeba chápat pouze jako doporučení. [2] 
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2.1.1. Kritéria EFQM Modelu Excelence 

Kritérium 1: Vedení (10%) 

Excelentní vůdcové rozvíjejí a podporují naplnění mise a vize. Rozvíjejí hodnoty a systémy 

nutné k trvalému úspěchu a implementují je díky jejich aktivitám a chování. I v době změn 

uchovávají stálost určení organizace. Pokud je to vyžadováno, takoví vůdcové jsou schopni 

změnit směrování organizace a inspirují ostatní k následování.[3] 

Dílčí kriteria: 

1a) Vůdcové rozvíjejí misi, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury Excelence. 

To může zahrnovat: 

 Rozvoj mise, vize, hodnot a kultury organizace, 

 Rozvoj a prosazování hodnot, etiky a odpovědnosti vůči veřejnosti, jež podporují kulturu 

organizace, 

 Přezkoumávání a zlepšování efektivity vlastního chování 

 Osobní zapojení do činností zlepšování, 

 Stimulaci a podporu delegování pravomocí, tvořivosti a inovací, např. Změnami 

organizačních struktur, podporou učení se a zlepšování, 

 Podporu a motivaci vyhledávání příležitostí ke zlepšování, 

 Volbu priorit v činnostech zlepšování, 

 Stimulaci a podporu spolupráce v rámci organizace. 

1b) Vůdcové jsou osobně zapojeni do toho, že systém management organizace je 

rozvíjen, uplatňován a neustále zlepšován.  

To může zahrnovat: 

 Uspořádání organizační struktury tak, aby podporovala naplňování politiky a strategie 

organizace, 

 Zabezpečení toho, že je rozvíjen a implementován systém řízení procesů, 

 Definování jednoznačného vlastnictví procesů, 

 Zabezpečení takového procesu, který umožní rozvoj, rozšíření a aktualizaci politiky a 

strategie organizace, 

 Zabezpečení rozvoje a uplatňování procesu měření, přezkoumání a zlepšování klíčových 

výsledků, 
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 Zabezpečení a uplatňování takových procesů, které umožní stimulaci, identifikaci, 

plánování a implementaci zlepšování pomocí vhodných přístupů, např. Díky tvořivosti, 

učení se a inovacím. 

1c) Vůdcové spolupracují se zákazníky, partner a zástupci společností. 

To může zahrnovat: 

 poznání, porozumění a naplnění potřeb a očekávání, 

 budování a účast na vztazích partnerství, 

 zavádění a účast na společných projektech zlepšování, 

 uznání jednotlivcům a týmům zainteresovaných stran za jejich příspěvek k obchodním 

vztahům, loajalitě apod., 

 účast na činnostech odborných organizací, na konferencích a seminářích, zvláště pak na 

těch, které podporují a prosazují Excelenci, 

 podporu a prosazování aktivit, které směřují ke globálnímu zlepšování životního prostředí, 

a příspěvek organizace společnosti respektující práva a zájmy budoucích generací. 

1d) Vůdcové neustále prosazují u zaměstnanců organizace kulturu Excelence.  

To může zahrnovat: 

 osobní komunikaci mise, vize, hodnot, politiky, strategie a cílů se zaměstnanci organizace, 

 přístupnost názorům jiných, aktivní naslouchání podnětům zaměstnanců, 

 pomoc a podporu zaměstnanců při naplňování jejich plánů a cílů, 

 motivaci a podporu zaměstnanců k účasti na činnostech zlepšování, 

 uznání týmového i individuálního úsilí na všech úrovních organizace ve správném čase a 

vhodným způsobem, 

 podporu uplatňování rovnosti příležitostí. 

1e) Vůdcové identifikují a prosazují změny v organizaci. 

To může zahrnovat: 

 porozumění interním a externím faktorům podporujícím změny v organizaci, 

 identifikaci a výběr těch změn, jež je nutné realizovat v organizaci, organizační struktuře a 

v externích vztazích, 

 vůdčí roli při tvorbě plánů změn, 

 zabezpečení efektivní realizace změn, 
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 komunikování změn a důvodů, které k nim vedly, se zaměstnanci a dalšími 

zainteresovanými stranami, 

 podporu a umožnění toho, aby se zaměstnanci podíleli na řízení změn, 

 měření a přezkoumání efektivnosti změn, jakož i šíření získaných znalostí.[2] 

Kritérium 2: Politika a strategie (8%)  

Excelentní organizace uplatňují svou misi a vizi prostřednictvím rozvoje strategie orientované 

na zainteresované strany, která bere ohled na trhy a oblasti, v nichž organizace působí. 

Politiky, plány, cíle a procesy v organizaci jsou pak rozvíjeny tak, aby umožnili naplňování 

této strategie. 

Dílčí kriteria: 

2a) Politika a strategie jsou založeny na bázi současných a budoucích potřeb I očekávání 

zainteresovaných stran. 

2b) Politika a strategie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, výzkumu, učení se 

a externě orientovaných aktivit. 

2c) Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány.  

2d) Politika a strategie jsou komunikovány a rozšiřovány prostřednictvím rámce klíčových 

procesů. 

Kritérium 3: Lidé (9%) 

Excelentní organizace řídí, rozvíjejí a uvolňují celkový potenciál svých zaměstnanců na 

úrovni jednotlivců, týmů i celé organizace. Podporují spravedlnost i rovnost a své 

zaměstnance zapojují a delegují na ně pravomoci. Pečují o zaměstnance, komunikují s nimi a 

odměňují je způsobem, který zaměstnance motivuje, a také přijímají závazky k tomu, aby 

znalosti a dovednosti zaměstnanců byly využívány ve prospěch organizace. 

Dílčí kriteria: 

3a) Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zlepšovány 

3b) Znalosti a kompetence lidí jsou identifikovány, rozvíjeny a trvale udržovány. 

3c) Zaměstnanci jsou angažováni a zmocněni k vykonávání procesů. 

3d) Zaměstnanci a organizace spolu komunikují a vedou dialog. 

3e) Zaměstnanci jsou odměňováni, veřejně uznáváni a je o ně náležitě pečováno.  
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Kritérium 4: Partnerství a zdroje (9%) 

Excelentní organizace plánují a řídí externí partnerské vztahy s dodavateli a rovněž interní 

zdroje v zájmu podpory politiky a strategie a v zájmu efektivního vykonávání procesů. 

V rámci plánování a rovněž tak i v rámci řízení partnerských vztahů a zdrojů bilancují 

současné i budoucí potřeby organizace, společnosti a životního prostředí. 

Dílčí kritéria: 

4a) Externí partnerské vztahy jsou řízeny. 

4b) Finanční zdroje jsou řízeny. 

4c) Věnuje se péče budovám, zařízením a materiálům. 

4d) Jsou rovněž řízeny technologie v organizaci. 

4e) Znalosti a informace jsou řízeny. 

Kritérium 5: Procesy (14%) 

Excelentní organizace navrhují, řídí a zlepšují procesy tak, aby plně uspokojovaly a zvyšovaly 

hodnotu pro zákazníky a další zainteresované strany. 

Dílčí kritéria: 

5a) Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny. 

5b) Procesy jsou zdokonalovány a inovovány podle potřeb plného uspokojování a zvyšování 

hodnoty pro zákazníky i pro další zainteresované partnery. 

5c) Výrobky a služby jsou navrhovány a zdokonalovány v souladu s potřebami a očekáváním 

zákazníků. 

5d) Realizuje se výroba, dodávání a servis produktů organizace. 

5e) Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zlepšovány. 

Kritérium 6: Výsledky vzhledem k zákazníkům (20%) 

Excelentní organizace systematicky a komplexně měří a dosahují vynikajících výsledků 

s ohledem na jejich zákazníky. 

Dílčí kritéria: 

6a) Měřítka vnímání ze strany zákazníků, zahrnujíc celkový image organizace, výrobky a 

služby, prodej, servis i loajalitu. 

6b) Další ukazatele výkonnosti, jež jsou organizací využívány k monitoringu, pochopení, 
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předvídání a zlepšování vnímání ze strany zákazníků (např. konkurenční schopnost, 

reklamace, životní cyklus, počet pochval apod.) 

Kritérium 7:  Výsledky vzhledem k zaměstnancům (9%) 

Excelentní organizace systematicky a komplexně měří a dosahují vynikajících výsledků 

s ohledem na své zaměstnance. 

Dílčí: kritéria: 

7a) Měřítka vnímání zaměstnanci, zahrnující oblast motivace, spokojenosti lidí apod. 

7b) Ukazatele výkonnosti, jako jsou úspěchy v předávání kompetencí, angažovanosti atd. 

Kritérium 8: Výsledky vzhledem ke společnosti (6%) 

Excelentní organizace systematicky a komplexně měří a dosahují vynikajících výsledků 

s ohledem na společnost. 

Dílčí kritéria: 

8a) Měřítka vnímání společností, zahrnující např. chování vůči občanům regionu, 

angažovanost ve veřejných projektech (včetně vzdělávání), redukci nepříznivých dopadů 

produkce na prostředí apod. 

8b) Ukazatele výkonnosti, mimo jiné i změny ve vývoji zaměstnanosti, spolupráce s úřady 

v oblasti certifikace, zahraničního obchodu, rozsah získaných ocenění apod. 

 

Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti (15%)  

Excelentní organizace systematicky a komplexně měří a dosahují vynikajících výsledů 

s ohledem na klíčové prvky jejich politiky a strategie. 

Dílčí kritéria: 

9a) Klíčové výsledky jak finanční, tak i mimo finanční (tj. podíl na trhu, setrvání na trhu 

apod.) 

9b) Klíčové ukazatele výkonnosti definované vůči procesům, externím zdrojům, majetku, 

informacím, znalostem apod.[3]  
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Změny v modelu EFQM Excelence 2003: 

V letošním roce, roce 2010, došlo k přechodu z EFQM Modelu Excellence z roku 2003 

k revidované verzi 2010. Ve své práci pracuji s verzí Modelu EFQM Excelence 2003. 

 EFQM Modelu Excelence došlo ke změnám: 

 Základních pojmů 

 8 základních principů má obnovený a dynamičtější název a obsah každého principu je 

obohacen a prezentován v přehlednější formě 

 9 základních Kritérií zůstalo stejných (od kritéria 1–Vedení až po kritérium 9-Klíčové 

výsledky výkonnosti), ale mají lepší pojmenování, jsou vyváženější a jednodušší. 

V tab. č. 1-3 jsou popsány změny názvů základních kritérií a jednotlivých dílčích kritérií, a 

změna jejich významu. [11] 

Tab. č. 1 Provedené změny v modelu EFQM  

Verze 2010 Verze 2003 Hlavní posun v obsahu 

Vedení (1) Vedení 

1a - větší důraz je kladen etice jako aspektu pro  
modelování 

1b - pozice lídrů jako "řidičů" pro výkon a rozvoj  
schopností 

1c - poskytuje důvody vedoucích pracovníků ke 
spolupráci se zúčastněnými stranami a potřebě 
transparentnosti a zpětné vazby pro všechny 
stakeholdry v souladu s očekáváními 

1d - inspirace od vedoucích pracovníků je více 
přímá, jasná 
1e - sjednocuje tedy faktor "flexibility" a 
"rozhodnutí vytváření  schopnosti" řídících 
pracovníků v porozumění a řízení změn 

Strategie (2) Politika a strategie 

2a - zaměření se na porozumění "externího"  
prostředí 

2b - důraz na interní prostředí a dodávání  
schopností 
2c - má nyní "udržitelnosti" zařazené do 
strategie a přidává "Obchodní model pochopení 
vedoucích pracovníků" 
2d - přímý odkaz na procesy je odstraněn a 
zároveň je jasnější odkaz 
na výsledky 
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Tab. č. 2 Provedené změny v modelu EFQM  

Verze 2010 Verze 2003 Hlavní posun v obsahu 

Lidé (3) Lidé 

3a - lidské plány jsou přímo napojené na 
strategie a výsledky (7) 

3b - schopnosti používané nyní a orientace na 
budoucnost 
3c - přidání "vyrovnání" a spojení lidí s výkonem 
např. do procesu efektivnosti a účinnosti 
3d - umisťování lidí samostatně, jako 
komunikátorů a herců ve sdílení toho co 
funguje 

3e - zavedení pracovního života a vzájemné 
podpory a péče napomáhá zapojení lidí v širší 
společnosti 

Partnerství a zdroje (4) Partnerství a zdroje 

4a - dodávky dodavatelů pro kompletnější 
pokrytí a zdůrazňuje, že dlouhodobé vztahy 
jsou k vzájemnému prospěchu 
4b- jasnější postoje financí  na "bezpečný" 
dlouhodobý úspěch s krátkodobým finančním 
plánováním 
4c- podnikům se dodávají přírodní zdroje a 
schopnost zachovat "stopu" 

4d - objasňuje, že je třeba 'portfolio' na 
podporu strategie 
4e - lepší výchozí pozici jako klíčové pro 
podporu rozhodování, které zůstanou v 
povědomí a použití "sítě" jako zdroj poznání 

Procesy, produkty a 
 služby (5) 

Procesy 

5a - umístěn nyní jako součást 'systému řízení', 
začlenění aspektů bývalého 5b, které dodává 
'optimalizace' 

5b - nové 5b je vylepšená verze 5c 
5c - zcela nové kritérium pro zdůraznění těchto 
základních činnosti v každé organizaci (bez 
výdělků, veřejné odvětví) 
5d - jako bývalý 5d, ale přináší hodnotné 
nabídky a posílení celého výrobku / službu 
životní cyklus 
5e - jako bývalý 5e, posiluje potřebu posílit 
nabídku a zapojení  zákazníků i v odpovědném 
užívání  vašich výrobků  / služeb 
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Tab. č. 3 Provedené změny v modelu EFQM  

Verze 2010 Verze 2003 Hlavní posun v obsahu 
Výsledky vzhledem k 
zákazníkům (6) 
6a - Vnímání 
6b - Ukazatele 
výkonnosti 

Výsledky vzhledem  
k zákazníkům 
6a - Měřítka vnímání ze 
strany zákazníků 
6b - Ukazatele 
výkonnosti 

Zdůraznění vlivu organizace spíše na vnímání 
než jen na měření. 

Výsledky vzhledem k  
zaměstnancům (7) 
7a - Vnímání 
7b - Ukazatele 
výkonnosti 

Výsledky vzhledem k  
zaměstnancům 
7a - Měřítka vnímání 
zaměstnanci 
7b - Ukazatele 
výkonnosti 

Spojuje jej s tím, jak lidé vnímají účinnost 
strategie, zejména část "člověk". 

Výsledky vzhledem ke 
společnosti (8) 
8a - Vnímání 
8b - Ukazatele 
výkonnosti 

Výsledky vzhledem ke 
společností 
8a - Měřítka vnímání 
společnosti 
8b - Ukazatele 
výkonnosti 

Poskytování lepších pokynů pro 
přizpůsobování se společenským  
a environmentálním aspektům.  

Klíčové výsledky (9) 
9a - Klíčové strategické 
výsledky 
9b - Klíčové ukazatele 
výkonnosti 

Klíčové výsledky 
výkonnosti 
9a - Klíčové výsledky 
výkonnosti 
9b - Klíčové ukazatele 
výkonnosti 

Nyní je přímo integrován se strategickými 
záměry, také definice a oblasti opatření 
organizace může být lepší. 

 

         U jednotlivých kritérií se kromě jejich názvů také změnilo procentuální ohodnocení 

v základním rámci EFQM. Viz obr. č. 3. [11] 

 

Obr. č. 3 Základní rámec EFQM Modelu Excelence 2010 
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2.1.2 Logické schéma RADAR 

Ke kvantitativnímu vyhodnocování Modelu EFQM Excelence bylo navrženo logické 

schéma označované jako RADAR. Je to zkratka pěti anglických výrazů: 

 R – results, tj. výsledky, 

 A – approach, tj přístup, 

 D – deployment, tj. přerozdělování resp. Rozšíření 

 A – assessment, tj. posuzován, 

 R – review, tj. přezkoumávání. 

Toto schéma vychází z předpokladu, že k dosažení pozitivních výsledků je nutné 

naplánování a navržení vhodných přístupů (tj. metod a postupů), jejich široké uplatňování 

v organizaci a systematické posuzování a přezkoumávání s cílem neustálého zlepšování. 

Prvních pět kritérií modelu ve skupině Nástroje a prostředky je hodnoceno z hlediska 

přístupů, míry přerozdělování a rozsahem posuzování a přezkoumávání. Všechna 

kritéria výsledkové části modelu jsou hodnocena přes dosažené výsledky. [8] 

Při hodnocení prvku přístup by se měl posuzovatel zaměřit na to, jak daná organizační 

jednotka pracuje při naplňování politiky a plánů a z jakých důvodů tak pracuje. Při hodnocení 

je nutné brát v úvahu: 

 vhodnost používaných metod, nástrojů a technik jednotlivci i kolektivy, 

 zda existují dobře definované a navržené procesy, 

 zda jsou při práci brány na zřetel zájmy jednotlivých zainteresovaných stran, 

 zda přístupy k realizaci procesů podporují naplňování strategie a politiky organizace, 

 vhodnost skloubení s jinými přístupy a metodami. 

Prvek přerozdělení (rozšíření) je orientován na schopnost posuzovatele hodnotit, jak jsou 

uvnitř organizace zvolené přístupy rozšířeny, zejména: 

 jak jsou přístupy, metody a nástroje implementovány ve všech do úvahu připadajících 

oblastech, procesech a produktech, 

 jak je toto přerozdělování (rozšíření) systematické. 

Při hodnocení prvku posuzování a přezkoumání se posuzovatelé musí soustředit na to, jak 

organizace, tj. řídící pracovníci, pravidelně přezkoumávají používané přístupy a metody, 

včetně jejich rozšíření. Bere se v úvahu, zda: 
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 byla stanovena a vykonána vhodná měření a monitorování přístupů a rozšíření, 

 byly na základě přezkoumání učiněny určitě aktivity učení se, 

 výstupy z měření a učení se jsou využívány řídícími pracovníky k identifikaci, plánování a 

realizaci procesů neustálého zlepšování. 

Při posuzování úrovně výsledků platí tato kritéria hodnocení: 

 míra naplňování vhodně definovaných cílů,  

 existence porovnání (benchmarkingu) s jinými organizacemi, zejména s těmi, které jsou 

obecně respektovány jako nejlepší, dosahování výsledů právě díky vhodným přístupům a 

metodám, 

 existence pozitivních trendů a udržování stabilní úrovně vynikajících výsledů. 

Každý posuzovatel musí pohlížet na hodnocenou organizační jednotku ze čtyř různých 

hledisek viz obrázek č. 4. Realitu v této organizační jednotce porovnává se souborem 

doporučení příslušného dílčího kritéria EFQM Modelu Excelence. [2] 

Obr. č. 4 Princip aplikace RADAR při sebehodnocení organizace 

Logické schéma RADAR je pro sebehodnocení pouze doporučující. 
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2. 2. Sběr a vyhodnocování dat  

2.2.1 Sběr dat 

U jednotlivých metod sebehodnocení můžou být malé rozdíly, kdo sběr realizuje. Při 

metodě workshopu sběr dat realizují vrcholoví manažeři, u metody zapojení spolupracovníků 

sběr realizují zaměstnanci. Shodný by měl však být způsob sběru dat.  

Jako nejlepší jsou tyto postupy: interview s vlastníky procesů, pozorování zaměstnanců při 

práci a jejich chování a diskuse s kolegy, analýzou záznamů.[2] 

 

2.2.2 Posuzování komplexnosti dat  

Nepřetržité posuzování všech dat a informací, které jsou k dispozici, zda jsou objektivní, 

aby mohlo dojít k jejich objektivnímu vyhodnocení.  Komplexnost dat je velmi důležitou 

podmínkou pro průběh vyhodnocování. U dosahovaných výsledků má toto posuzování velkou 

roli.  Posuzovatelé musí vědět, které ukazatele jsou potřebné k posouzení trendů a následnému 

naplnění cílů.[2] 

2.2.3 Určení silných stránek a příležitostí ke zlepšování  

Tento krok se realizuje nejdříve individuálně. Jako silné stránky v činnostech organizací a 

dosahované výsledky mohou být situace, kdy vhodné metody a přístupy  jsou používány ve 

většině činností v organizaci. Kdy pracovníci k vykonávání činností využívají efektivní a 

racionální metody apod.  

Oblasti ke zlepšování by měly být ty činnosti a výsledky, které nesplňují podmínky pro 

konstatování silných stránek.[2] 

 

2.2.4 Kvantifikovatelné hodnocení stavu organizace 

Tento krok je realizován nejdříve jednotlivými členy posuzovatelského týmu. Volí postup, 

na kterém se předem dohodnou.[2] 
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2.2.5 Dosažení shody ve výčtu silných stránek a příležitostí ke zlepšování a hodnocení  

Při téhle týmové činnosti, jsou diskutovány subjektivní pohledy jednotlivých posuzovatelů. 

Cílem je nalezení shodných názorů na silné stránky, další zlepšení a nakolik organizace plní 

požadavky zvoleného modelu (tj. EFQM Model Excelence nebo ISO 9004:2000). 

Doporučuje se dodržení tohoto algoritmu. Sebehodnocení je zatím nejpropracovanější a 

nejobjektivnější přístup k přezkoumávání systému managementu. [2] 

 

 3.  Charakteristika vybrané organizace a jejích produktů 

3.1. Představení společnosti 

Borcad CZ s. r. o. byla založena v roce 1990 panem Ing. Ivanem Borutou původně jako 

konstrukčně vývojové studio. V té době měla firma jen tři zaměstnance.  

Firma BORCAD je přední výrobce a dodavatel medicínské techniky, sedadel a lehátek pro 

osobní vagony. [4] 

Mezi hlavní obory činnosti společnosti patří výroba: 

 Porodních postelí AVE 

 Gynekologické vyšetřovací křesla GRACIE 

 Multifunkční křeslo SELLA 

 Porodní a vyšetřovací křeslo VITTA 

 Dialyzační a onkologické křeslo PURA 

 Gynekologické a vyšetřovací křeslo RADIUS 

 Porodní křeslo RADIUS Family 

3.2 Historie firmy  

Firma Borcad CZ s. r. o. byla založena v roce 1990 panem Ing. Ivanem Borutou původně 

jako konstrukčně vývojové studio. 

Zároveň se zakázkami na vývojové a konstrukční práce firma dostávala stále častěji 

požadavky i na výrobu. Proto roku 1994 firma zahájila v najatých prostorách výrobu, zejména 

zakázky pro oblast humánní a veterinární medicíny. Byly to především operační stoly (typová 
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řada ATLAS) pro tuzemský trh, pojízdné sedačky (typová řada SENOVA) pro německý trh, 

porodní postele (typová řada MADRE) pro německý trh, gynekologická vyšetřovací křesla 

(typová řada RADIUS) pro evropský trh, veterinární stoly a váhy a dále některé další 

výrobky. V této době firma měla 25 zaměstnanců a používala v oblasti konstrukce a vývoje 

nejmodernějších počítačových programů (I-DEAS).  

Každoroční růst zejména výrobních zakázek způsobil, že pronajaté výrobní plochy byly 

nevyhovující. 

 

     Roku 1997 majitel firmy rozhodl o stavbě nových vlastních prostorů firmy. Ještě téhož 

roku se zaměstnanci přestěhovali do nové správní budovy a nové moderní výrobní haly ve 

Fryčovicích. V této době firma působila i v oblasti vývoje a výroby komponentů pro 

železniční kolejová vozidla. Byly to zejména dodávky sedadel pro železniční vagóny 1. a 2. 

třídy a pro jídelní vozy.  

    Firma v roce 2001 přistavěla další výrobní halu a rozšířila správní budovu. Kapacita celé 

firmy se tak zdvojnásobila.  

    Zvýšení výrobních kapacit i počtu pracovníků si vynutilo i změnu řízení firmy. Firma se 

vybavila komplexním informačním systémem IS Helios včetně systému řízení výroby. 

Konstrukční pracoviště bylo vybaveno softwarem Pro/Engineer.  

V roce 2002 došlo k transformaci firmy Ing. Ivan Boruta-BORCAD na firmu BORCAD cz 

s.r.o. Tím se uzavřela jedna historická etapa a začíná nová etapa v růstu a expanzi firmy. Dnes 

je již BORCAD vnímán jako spolehlivý a kvalitní evropský dodavatel medicínské techniky a 

sedadel a lehátek pro osobní vagóny s velmi silným vývojovým a konstrukčním zázemím s 

dodávkami pro evropské firmy s celosvětovou působností.  

Stále rostoucí obrat společnosti a s ním spojené zvyšování produkce vedly v roce 2007 k 

rozhodnutí postavit další nové haly a opět tak zvýšit výrobu o 100%. Ukončení výstavby 

nových výrobních ploch a jejich začlenění do provozu proběhlo v polovině roku 2008. [4] 
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3.3 Systém řízení jakosti  

Již od začátku činnost společnosti vycházela ze zásad popsaných v normách řízení jakosti.  

Systém managementu jakosti jako řízení veškerých procesů ve firmě je definován normou 

ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré požadavky normy jsou aplikovány s ohledem na procesy, 

probíhající ve společnosti. 

Systém jakosti firmy BORCAD cz s.r.o. postaven na těchto třech základních pilířích: 

 

1. Zákaznicky orientovaným systémem 

2. Procesní model uspořádání 

3. Trvalé zlepšování na základě zpětné vazby 

   Hlavní vize společnosti je úspěšná, moderní a světovou konkurencí respektovaná firma s 

výjimečným kolektivem, který je schopen vyvíjet a vyrábět nadčasové produkty s výraznými 

inovacemi a vynikající kvalitou pro náročné zákazníky, spolupracující s nejlepšími partnery, 

kteří se aktivně podílejí na vývoji a realizaci těchto produktů.  

   Poslání společnosti je vyvíjet, vyrábět a prodávat nadčasové produkty s výraznými 

inovacemi a vynikající kvalitou. [4] 

Strategické cíle společnosti jsou:  

 Zákazník Získat náročné zákazníky s důrazem na zlepšování procesů prodeje, vývoje a 

výroby  

 Dodavatel Zkvalitnění dodávek zavedením nákupního marketingu a komplexním 

zapojením dodavatelů do vývoje nových produktů  

 Konkurence Růst tržního podílu zajistit dosažením pozice lídra pro jednotlivé speciální 

produkty  

 Lidé Být přitažliví pro schopné a kvalifikované pracovníky vytvářením nadstandardních 

podmínek. [7] 
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4. Implementace sebehodnocení ve vybrané organizaci 

     Firma Borcad cz s. r. o. prováděla sebehodnocení s mojí pomocí. S touto metodou neměli 

žádné předchozí zkušenosti.  

4.1. Současný stav implementace sebehodnocení 

Jak už bylo zmíněno výše, tak firma Borcad dosud sebehodnocení neprováděla a neměla 

s ním žádné zkušenosti. V rámci mé bakalářské práce jsem pomohla firmě Borcad provést 

sebehodnocení dotazníkovou metodou v celém jejím rozsahu, a metodou „pro forma“, kde 

bylo provedeno sebehodnocení pouze kritéria Vedení.  

4.2. Provedení sebehodnocení pomocí Dotazníkové metody 

Vypovídající schopnost této metody je poněkud slabší. Také na získání dat je tato metoda 

poměrně jednoduchá, a je spíše subjektivní. Tato metoda je vhodná při počátečním zavádění 

sebehodnocení do firmy. Poté je vhodné použít objektivnější metodu, jako je například 

metoda „pro forma“, metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA), metoda maticového 

diagramu, metoda workshopu. 

Firma nejdříve použila dotazníkovou metodu z důvodu její jednoduchosti, a poté pomocí 

metody „pro forma“, která má větší vypovídající schopnost. Touto metodou bylo provedeno 

sebehodnocení pouze pro kritérium Vedení.  

V rámci této práce jsem pro firmu připravila formuláře k dotazníkové metodě pomocí 

Koncepce dotazníků vytvořených Evropskou nadací pro management jakosti pro střední a 

malé podniky. 

 Tyto formuláře byly předány třem majitelům makroprocesů k vyplnění, a to makroprocesu 

Jakost, makroprocesu Výroba a Skladování, a makroprocesu Personalistika a Logistika. Poté 

jsem provedla vyhodnocení jednotlivých dotazníků. V níže uvedených tabulkách jsou zapsány 

konečné výsledky z dotazníkové metody a jejich následné procentuální vyhodnocení pomocí 

grafu je na obr. 6. 

Zmíněné formuláře dotazníků jsou uvedeny v příloze. 
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Tabulka č 4. Konečné výsledky SEBEHODNOCENÍ pomocí dotazníkové metody vyplněné 

majitelem makroprocesu logistika a personalistika 

SEBEHODNOCENÍ  - dotazníková metoda 

Konečné výsledky vyplněné majitelem makroprocesu logistika a personalistika 

  D C B A % úspěchu 

Vedení 
0 1 3 1 

66,8 

Politika a strategie 
0 3 1 0 

41,5 

       Pracovníci 
0 0 4 1 

73,6 

Partnerství a zdroje 
0 2 1 2 

66,6 

Procesy 
0 1 6 0 

62,14 

Zákazníci výsledky 
0 7 2 0 

40,5 

Pracovníci výsledky 
2 3 0 0 

19,5 

Společnost výsledky 
0 3 0 0 

33 

Klíčové výsledky 
výkonnosti 

0 3 1 3 
66,57 

Celkový počet 
zaškrtnutí (a) 

2 23 18 7 
  

Faktor (b) 
0 33 67 100 

  

Hodnota (a x b) 0 + 759 + 1206 + 700 = 2665 

2665: 50  = 53,3 %  úspěchu organizace 
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Tabulka č.5 Konečné výsledky SEBEHODNOCENÍ pomocí dotazníkové metody vyplněné 

majitelem makroprocesu Jakost 

 SEBEHODNOCENÍ  - dotazníková metoda 

Konečné hodnocení vyplněné majitelem makroprocesu Jakost a kvalita 

  D C B A % 
úspěchu 

Vedení 
0 0 5 0 

67 

Politika a strategie 
0 1 2 1 

66,75 

       Pracovníci  
0 0 5 0 

67 

Partnerství a zdroje 
0 2 3 0 

53,4 

Procesy 
0 1 5 1 

66,86 

Zákazníci výsledky 
0 6 3 0 

44,3 

Pracovníci výsledky 
0 3 2 0 

53,4 

Společnost výsledky 
0 0 3 0 

33 

Klíčové výsledky 
výkonnosti 

4 3 0 0 
85,86 

Celkový počet 
zaškrtnutí (a) 

0 15 29 6 
  

Faktor (b) 
0 33 67 100 

  

Hodnota (a x b) 0 + 495 + 1943 + 600 = 3038 

3038: 50  = 60,76  %  úspěchu organizace 
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Tabulka č. 6 Konečné výsledky SEBEHODNOCENÍ pomocí dotazníkové metody vyplněné 

majitelem makroprocesu Výroba a Skladování 

SEBEHODNOCENÍ – dotazníková metoda 

Konečné hodnocení vyplněné majitelem makroprocesu Výroba a makroprocesu 
Skladování 

  D C B A % 
úspěchu 

Vedení 
0 1 2 2 

73,4 

Politika a strategie 
0 1 2 1 

66,75 

       Pracovníci  
0 0 2 3 

93,4 

Partnerství a zdroje 
0 1 4 0 

60,2 

Procesy 
0 1 3 3 

76,29 

Zákazníci výsledky 
0 3 5 1 

59,33 

Pracovníci výsledky 
0 1 3 1 

66,8 

Společnost výsledky 
0 3 0 0 

67 

Klíčové výsledky 
výkonnosti 

0 0 3 4 
85,86 

Celkový počet 
zaškrtnutí (a) 

0 8 27 15 
  

Faktor (b) 
0 33 67 100 

  

Hodnota (a x b) 0 + 264 + 1809 + 1500 = 3573 

3573: 50  = 71,46  %  úspěchu organizace 
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Pomocí procentuálního vyhodnocení každého dotazníku jsem vytvořila graf, ve kterém je 

znázorněn profil firmy Borcad cz s. r. o. 

 

Obr č. 5 – Procentuální vyjádření profilu firmy pomocí výsledů dotazníkové metody 

 

Jak je vidět na obr. č. 5 jednotliví pracovníci hodnotí některé kritéria rozdílně, například 

kritérium Pracovníci, kritéria Společnost – výsledky, kritéria Zákazníci – výsledky, nebo 

kritéria Pracovníci výsledky. 

Největší shoda byla dosažena u kritéria Vedení, kritéria Politika a strategie, kritéria 

Partnerství a zdroje, nebo kritéria Procesy.  

Jednotlivé kritéria jsou vcelku vyrovnané. Nejlepší vyhodnocené kritérium je kritérium 

Pracovníci, a nejhůře vyhodnocené kritérium je kritérium Společnost. 

Pro celkové porovnání kritérií jsem dále použila Paretův diagram viz obrázek č. 7.  Pro 

každé kritérium jsem si udělala aritmetický průměr z procentuálních výsledků 
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z dotazníkového šetření od všech tří dotazovaných majitelů makroprocesů, a z těchto hodnot 

jsem následně vytvořila zmiňovaný Paretův diagram viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek č 6. Paretův diagram (dotazníkové šetření) 

 

Z Paretova diagramu je patrné, že nejlépe hodnocené kritérium je kritérium Klíčové 

výsledky výkonnosti, a nejhůře hodnoceným kritériem je Společnost. 

Na základě těchto výsledků by firma měla zvážit, které kritérium je pro ni nejdůležitější, a 

na které by se měla zaměřit, a snažit se o jeho vylepšení. 

 

4.3.  Metoda „pro forma“ 

Jednou z objektivnějších metod je metoda „pro forma“.  Tato metoda snižuje pracnost a 

náklady s velmi vysokou objektivitou sebehodnocení, i když sběr dat je srovnatelný 

s metodou simulace EQA. Metoda je vhodná pro první zavedení sebehodnocení. Pro metodu 

je typické využívání předem vytvořených formulářů.  
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Ve firmě bylo provedeno sebehodnocení pouze pro kritérium Vedení, a to v celém rozsahu. 

Pro toto kritérium jsem firmě pomohla vytvořit formuláře, pro jejichž sestavení byly 

předlohou formuláře vytvořené panem prof. Ing. Jaroslavem Nenadálem, Csc, které byly 

navrženy pro fakultu strojní Vysoké školy Báňské Ostrava.   

S pomocí majitele makroprocesu Jakost byla posbírána data potřebná k vyhodnocení, která 

jsou uvedena v tab. č. 7, tab. č. 9, tab. č. 11, tab. č. 13 a tab. č. 15.  Pomocí těchto dat jsem 

provedla  procentuální hodnocení metodou RADAR. Tyto data včetně výčtu silných stránek a 

příležitostí ke zlepšení jsou uvedeny v tab. č. 8, tab. č. 10, tab. č. 12, tab. č. 14 a tab. č. 16.  
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4.4 Výsledky a důkazy z metody „pro forma“  

Tab. č. 7  Kritérium 1a – metoda pro forma - důkazy 

Kritérium 1a: 

Vedení - Chování a činností vrcholového vedení a vedoucích 

pracovníků firmy BORCAD pro rozvíjení a dosahování poslání, 

vizí,hodnot a etiky. 
Otázky: 

1. Jak jsou řídicí pracovníci angažováni do nepřetržitého rozvoje a prosazovaní misí, 

vizí, hodnot, etikety a kultury firmy BORCAD? 

Výsledek zjištění: 

V rámci úkolů a zapojení do rady změn, v rámci činnosti řídicích týmů Makroprocesu – vytváření a 

společné prosazování vizí firmy a Makroprocesů 

2. Jakým způsobem přistupují řídicí pracovníci firmy k přezkoumávání a zlepšování 

efektivity vlastního chování a činností? 

Výsledek zjištění: 

V rámci kvartálního manažerského hodnocení a rajčatového dne jsou tyto body přezkoumávány a 

vyhodnocovány. 

3. Jak jsou řídicí pracovníci osobně zapojeni do činností ke zlepšování v rámci firmy 

BORCAD, resp. jejich organizačních jednotek? 

Výsledek zjištění: 

V rámci složek osobního rozvoje, manažerské hodnocení 

4. Jak řídicí pracovníci stimulují kreativitu, inovace a podporují delegování pravomocí? 

Výsledek zjištění: 

V rámci delegování úkolů z řídících týmů makroprocesů. Složkami pro osobní rozvoj pracovníků, 

kvalitativním hodnocením pracovníků. Pravomoci delegovány prostřednictvím matic odpovědnosti, 

karet makroprocesů, standardů makroprocesů. 

5.  Jak řídicí pracovníci firmy podporují, motivují a uznávají vyhledávání příležitostí ke 

zlepšování a spolupráce na základě priorit v činnostech zlepšování? 

Výsledek zjištění: 

V rámci činnosti řídících týmů a makroprocesů, vyhledávání např. SWOT analýzou, výstupy 

z rajčatových dnů. Výstupy překlopeny do kritických cílů a taktických operací makroprocesů + 

zásobník motivačních složek odměn pro pracovníky 

6. Jsou při volbách řídicích pracovníků firmy BORCAD definovány a uplatňovány 

požadavky na manažerské a vůdcovské kompetence? 

Výsledek zjištění: 

V rámci 3 kolového přijímacího řízení, posouzení manažerských a dalších kompetencí zvláštními 

testy. V průběhu fungování v procesu – přezkoumání při kvalitativním manažerském hodnocení 

7. Jak řídicí pracovníci povzbuzují a podporují spolupráci v rámci firmy 

BORCAD?(mezi organizačními jednotkami) 
Výsledek zjištění: 

Velkorysá spolupráce a angažovanost. Problémy řešeny formou „rajčatových dnů“. Pro spolupráci 

nastaveny standardy, IDOV apod. 

8. Jak řídicí pracovníci uvažují o svém vlastním chování, mají možnost zpětné vazby a 

vyvozují ze získaných informací závěry? 

Výsledek zjištění: 

Chování přezkoumáno v rámci manažerského hodnocení a rajčatového dne mezi všemi 

makroprocesy. 
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Tab. č. 8 Kritérium 1a – metoda pro forma – vyhodnocení 

Hodnocení v % 

Přístup: 90% Rozšíření: 90% Posuzování: 90% Přezkoumávání: 90% 

Celkem: 90% 

Silné stránky - seznam  Příležitosti ke zlepšení - seznam 

- Rajčatové dny 

- Čtvrtletní  manažerské hodnocení 

- Řídící týmy jednotlivých Makroprocesů 

- Pravomoci delegovány pomocí matice 

odpovědnosti  

- Zavedení SWOT analýzy 

- Složky odměn = odměňování 

 

 

 

Tab. č. 9  Kritérium 1b – metoda pro forma - důkazy 

Kritérium 1b : 

Vedení - Řídicí pracovníci jsou osobně zapojeni do zajišťování 

systému managementu firmy BORCAD, který je rozvíjen, 

uplatňován a neustále zlepšován. 
Otázky: 

1. Odpovídá uspořádání organizační struktury firmy tomu, aby podporovalo naplňování  

deklarované politiky a strategie firmy BORCAD? 

Výsledek zjištění: 

ANO, vhodný popis a stanovení řídících procesů a podpůrných procesů – k hlavním. 

2. Je ve firmě BORCAD podporován , rozvíjen a realizován systém řízení procesů? 

Výsledek zjištění: 

Řídící procesy 1 ÷ 15. V rámci Rady změn. 

3. Je definováno jednoznačného vlastnictví procesů firmy BORCAD? 

Výsledek zjištění: 

U každého procesu definován majitel Řídícího procesu, makroprocesu. 

4. Jaké procesy využívá firma BORCAD k rozvoji, rozšíření a aktualizaci politiky a 

strategie firmy? 

Výsledek zjištění: 

Řídící proces Tvorby strategie (ŘP 01), Schválení změnových taktik (ŘP 02). 

5.  Jak firma BORCAD rozvíjí a uplatňuje činnosti měření, přezkoumání a zlepšování 

svých klíčových výsledků? 

Výsledek zjištění: 

V rámci činnosti rady změn a řídícího procesu ŘP 10 (Řídící proces 10) pro koordinaci realizace 

kritických cílů, ŘP 09 Naplňování obchodního plánu, ŘP 12 pro kontrolu  makroprocesů 
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Tab. č. 10 Kritérium 1b – metoda pro forma - vyhodnocení 

Hodnocení v % 

Přístup:  100 % Rozšíření: 100 % Posuzování: 100 
% 

Přezkoumávání: 100  % 

Celkem:  100 % 

Silné stránky - seznam Příležitosti ke zlepšení - seznam 

- Propracovaná organizační struktura 

  

- Podrobné rozdělení řídících procesů 
1-15 

  

 

Tab. č. 11 Kritérium 1c – metoda pro forma - důkazy 

Kritérium 1c : Vedení - Řídicí pracovníci osobně a aktivně spolupracují se 
zákazníky, partnery a zástupci společností. 

Otázky: 

1. Jak firma BORCAD identifikuje, chápe a naplňuje potřeby a očekávání všech 
zainteresovaných stran? 

Výsledek zjištění: 

Identifikace a naplňování – v rámci činnosti rady změn, rajčatových dnů + např. řídící procesy pro 
výběr trhu, produktu, strategie, … → následně operativní řízení → porada ředitelů. 

2. Jak jsou řídící pracovníci firmy BORCAD angažováni (motivováni, zapojeni) do 
budování a účasti na vztazích partnerství se všemi zainteresovanými stranami? 

Výsledek zjištění: 

Zapojení v rámci makroprocesových standardů a IDOV, matice odpovědnosti. Standard v rámci 
činnosti Makroprocesu Nákup. 

3. Jak se řídící pracovníci zapojují do společných projektů zlepšování s jinými 
zainteresovanými stranami? 

Výsledek zjištění: 

Interně v rámci firemních projektů a workshopů. Externě např. s dodavateli v rámci vývojových 
projektů. 

4. Jaké formy uznání jednotlivcům a týmům zainteresovaných stran za jejich příspěvek 
k obchodním vztahům, loajalitě firma BORCAD rozvíjí a uplatňuje? 

Výsledek zjištění: 

Ocenění v rámci 2 typů pohyblivých složek k platu,  Odměny z projektů (ekonomické a jiné přínosy). 
Roční hodnocení a ocenění nejlepším externím spolupracovníkům. 

5.  Jak se řídící pracovníci a zaměstnanci firmy BORCAD podílejí na účasti jednání 
odborných akcí, konferencí a seminářů,  které podporují a prosazují Excelenci? 

Výsledek zjištění: 

100% řídících pracovníků – účast na seminářích Manex. Top management účast na radách změn 
s externími poradci. Školení, semináře mimo společnost např. IPA Slovakia. 

6. Jak pracovníci firmy BORCAD prosazují a podporují zavádění principů Excelence do 
prostředí jiných organizací? 

Výsledek zjištění: 

V rámci partnerství s dodavateli, aplikace nástrojů řízení, spolupráce na vývoji, společném plánování, 
řízení změn atd. 
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Tab. č. 12 Kritérium 1c – metoda pro forma - výsledky 

Hodnocení v % 

Přístup:  75 % Rozšíření: 75 % Posuzování: 75% Přezkoumávání: 75% 

Celkem:  75  % 

Silné stránky - seznam Příležitosti ke zlepšení - seznam 

- Používání metody IDOV - Komunikace řídících pracovníků 
s partnery z kooperací - Používání matice odpovědnosti 

  

 

Tab. č. 13 Kritérium 1d – metoda pro forma - důkazy 

Kritérium 1d : Vedení - Řídicí pracovníci osobně motivují, podporují a uznávají 

zaměstnance firmy BORCAD a neustále prosazují kulturu Excelence. 
Otázky: 

1. Jak řídící pracovníci firmy BORCAD osobně konzultují misi, vizi, hodnoty, politiku, 

strategii a cíle se zaměstnanci ? 

Výsledek zjištění: 

V rámci firmy na pravidelných poradách technicko-hospodářských pracovníků a výrobních dělníků, 

vedoucí pracovníci na řídících týmech makroprocesů. 

2. Jaké formy naslouchání názorům a podnětům jiných zaměstnanců řídící pracovníci 

firmy BORCAD uplatňují? 

Výsledek zjištění: 

Systém porad, řídících týmů, rajčatových dnů, sebehodnocení v rámci Manexu. Pravidelné měsíční 

hodnocení pracovníků, kvalitativní, roční 

3. Jak řídící pracovníci firmy BORCAD pomáhají a podporují zaměstnance při 

naplňování jejich plánů a cílů? 

Výsledek zjištění: 

Nastavení osobních cílů a osobního rozvoje v rámci kvalitativní, roční. 

4. Jaké přístupy a formy uznání týmového i individuálního úsilí zaměstnanců na všech 

organizačních jednotkách firmy řídící pracovníci firmy BORCAD využívají? 

Výsledek zjištění: 

V rámci pohyblivé složky platu – prémie změny. Odměny týmům za práci na projektech. 

5.  Jak je v prostředí firmy BORCAD uplatňována zásada rovnosti příležitostí? 

Výsledek zjištění: 

Všichni pracovníci mají příležitost zapojit se do projektů zlepšování, změn, následně je hodnocena 

jejich bonita, multiprofesnost → automaticky zařazeni do systému dalšího vzdělávání. Musí pouze 

chtít! 
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Tab. č. 14 Kritérium 1d – metoda pro forma - výsledky 

Hodnocení v % 

Přístup: 90% Rotšíření: 85% Posuzování: 90% Přezkoumávání: 85% 

Celkem: 87,5% 

Silné stránky - seznam  Příležitosti ke zlepšení - seznam 

- Motivace zaměstnanců k 

lepším výkonům pomocí 

pohyblivé složky platu  

– prémie změn 

-  Zavedení zpětné vazby  od zaměstnanců 

pomocí jednoduchých anonymních dotazníků 

( např. spokojenost s platem, spokojenost se 

stravováním.) 

 

Tab. č. 15 Kritérium 1e – metoda pro forma - důkazy 

Kritérium 1e : Vedení - Řídicí pracovníci identifikují a podporují organizační 

změny dle EFQM 

Otázky: 

1. Jak řídící pracovníci identifikují a analyzují interní a externí faktory podporující 

změny v organizaci  a směrování firmy BORCAD? 

Výsledek zjištění: 

V rámci činnosti rady změn. Nastaven makroproces ŘP 15 Inovace. 

2. Jaká je role řídících pracovníků firmy při tvorbě plánů změn? 

Výsledek zjištění: 

V rámci rady změn – spolupráce při tvorbě plánů změn. 

3. Jak řídící pracovníci firmy zabezpečují investice a zdroje nutné pro realizaci změn v 

prostředí firmy BORCAD? 

Výsledek zjištění: 

V rámci Makroprocesu Finance a Ekonomika zabezpečeny požadavky na investice (zdroje vlastní, 

vnější, dotace,…), Investice odsouhlašeny v rámci schválených projektů a změn na radě změn, 

případně poradách ředitelů. 

4. Jak jsou analyzována a řízena rizika v celkovém  programu změn firmy? 

Výsledek zjištění: 

Analýza rizik řízena řídícím procesem ŘP 15 Řízení rizika. Rizika jsou u každé zásadní změny 

analyzována v rámci schvalovací radou změn. 

5.  Jakým způsobem jsou řídícími pracovníky firmy komunikovány změny a důvody, 

které k  nim vedly se zaměstnanci firmy BORCAD  a dalšími zainteresovanými stranami? 

Výsledek zjištění: 

V rámci porad technicko-hospodářských pracovníků a výrobních dělníků. V rámci porad řídících 

týmů na jednotlivých makroprocesech. 

6. Jak je realizováno v prostředí firmy měření a přezkoumání efektivnosti změn, jakož i 

šíření získaných znalostí? 

Výsledek zjištění: 

Přezkoumání v rámci projektových cílů, měřitelných hodnot kritických cílů firmy, makroprocesů. 

Znalosti a změny v makroprocesech v rámci nastavení nových 5-ti stupňů volnosti u procesu např. 

zastavení linky 
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Tab. č. 16 Kritérium 1e – metoda pro forma - výsledky 

Hodnocení v % 

Přístup: 95% Rozšíření: 95% Posuzování: 95% Přezkoumávání: 95% 

Celkem: 95% 

Silné stránky - seznam  Příležitosti ke zlepšení - seznam 

- Porady s technicko-hospodářskými 

pracovníky a výrobními dělníky 

- Rada změn 

- Dokonalá spolupráce mezi 

jednotlivými řídícími procesy 

 

 

 

 

Celkové procentuální vyhodnocení kritéria Vedení je uvedeno v tabulce č. 17. 

Tabulka č. 17 Celkové procentuální vyhodnocení kritéria Vedení pomocí SEBEHODNOCENÍ metodou „pro 

forma“ 

SEBEHODNOCENÍ -  „pro forma“ 

Vyhodnocovací tabulka pro kritérium Vedení 

 Přístup (%) Rozšíření (%) Posuzování (%) Přezkoumávání 

(%) 

Kritérium 1a 90 90 90 90 

Celkem 90 

Kritérium 1b 100 100 100 100 

Celkem 100 

Kritérium 1c 75  75 75 75 

Celkem 75 

Kritérium 1d 90 85 90 85 

Celkem 87,5 

Kritérium 1e 95 95 95 95 

Celkem 95 

461,75%  :  5 89,5 

Výsledné vyhodnocení 89,5 
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Použité pojmy:  

- „Rajčatové dny“ – vyměňování názorů mezi jednotlivými makroprocesy. Pracovníci 

obou makroprocesů si připraví možné body k projednávání k funkčnosti spolupráce 

mezi danými makroprocesy. A snaží se pro každý problém najít vhodné řešení.  

- Řídící proces - Management firmy Borcad cz s.r.o je uskutečňován pomocí řídících 

procesů. K jednotlivým činnostem managementu je přistupováno jako k procesům. 

Zdokonalování systému řízení firmy se děje přes zdokonalování řídících procesů 

- Makroproces - Pro zajištění maximální efektivity systému jakosti je ve firmě 

identifikováno 14 základních procesů. Tyto jsou nazývány MAKROPROCESY 

- Rada změn – jejím hlavním posláním je systematické řízení změn pro naplnění vize 

budoucnosti firmy BORCAD. Jejím hlavním cílem je zajistit růst konkurenčního 

potenciálu firmy. Je tvořena jednatelem firmy, majiteli jednotlivých makroprocesů a 

členy zahrnujícími celý průřez firmy. 

- Řídící týmy – Hlavním posláním je systematické zdokonalování a řízení změn 

makroprocesu. Jejich cílem je zvyšovat konkurenční potenciál na úroveň „světové 

třídy“, naplnění vize a strategických cílů BORCAD. Skládají se z jednotlivých 

majitelů makroprocesů a členy zahrnujícími celý průřez firmy. [6] 

 

Komentář:  

Vidíme, že různé metody dávají různé výsledky. S použitím dotazníkové metody kritérium 

Vedení bylo ohodnoceno 69,06 %. S použitím metody „pro forma“, kde jsou jednotlivá 

tvrzení podložena důkazy, je hodnocení na vyšší úrovni než hodnocení pomocí metody 

dotazníkové, která je více subjektivní. Kritérium Vedení bylo s použitím metody „pro forma“ 

ohodnoceno 92,35 %.  Firma má velice propracovaný systém řízení, a kritérium Vedení je na 

výborné úrovni, ale vždy je potřeba důkladně sledovat a odhalovat slabá místa, a zabývat se 

jejich zlepšením, a proto jsem navrhla některé nápravné opatření. 
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5. Návrh opatření ke zlepšení 

Při návrhu nápravných opatření jsem vycházela z výsledků vyplněných formulářů metody 

dotazníkové a metody „pro forma“, které jsem předala vedoucím Makroprocesů – Jakost, 

Logistika a Personalistika a Výroba. Pomocí těchto výsledků jsem se snažila nalézt vhodné 

opatření ke zlepšení pro kritérium Vedení.  

Protože firma má velice rozsáhle pracován management jakosti, tak pro řešení 

zlepšovacích návrhů je velmi nutné čerpat ze zkušeností nabytých delším působením ve firmě. 

Ale samozřejmě je i velice výhodný pohled externích pracovníků, kteří si dokáží všimnout 

nedostatků, které dlouhodobý zaměstnanec již nemusí vidět. 

Z mého pohledu je na nedostatečné úrovni komunikace řídících pracovníků s partnery 

z kooperací. Jako nápravu bych navrhovala, aby všichni řídící pracovníci firmy Borcad 

navštěvovali svoje partnery z kooperací, s kterými daní pracovníci přímo komunikují. Tyto 

návštěvy by měli probíhat jednou ročně, a jejím předmětem by bylo společné zhodnocení 

předchozího roku spolupráce - tzn. zda jejich spolupráce probíhala bez komplikací, zda 

všechny termíny byly splněny v požadovanou dobu atd. 

Jako další slabé místo ve firmě mi připadá zpětná vazba od zaměstnanců. Řídící pracovníci 

by se měli zajímat o to, zda jsou jejich zaměstnanci spokojeni např. se svým platem, se 

způsobem stravování, se způsobem odměňování, se svou pracovní dobou apod. 

Jako nápravné opatření tohoto problému bych navrhovala například zavedení anonymních 

tabulí, které bych si představovala následovně (například při hodnocení problému spokojenost 

s platem) viz obr. č. 7. 
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Obr č. 7  Návrh anonymních tabulí (například spokojenost s platem) 

Tyto tabule bych umístila na všemi viditelné a přístupné místo, a anonymně by do barevně 

označených polí zaměstnanci přiřazovali magnety podle stupně jejich spokojenosti. Tyto 

tabule mohou sloužit pro hodnocení jakéhokoliv problému.  
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Závěr: 

Pokud firmy chtějí být úspěšné na dnešním, a především na budoucím trhu, musí být 

schopny splnit požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran. Aby organizace mohla 

být konkurenceschopná, musí mít stanovené cíle k dosahování předem stanovených vizí. 

Těchto cílů může být dosaženo pouze s propracovaným systémem jakosti.  Pro excelentní 

fungování by se měly organizace snažit o neustále inovace, učení se, a používání všech 

dostupných metod managementu jakosti. 

V této práci byla prakticky provedena jedna z těchto metod, a to sebehodnocení pomocí 

Modelu EFQM Excelence 2003. V teoretické části je detailně popsán tento model, jeho 

charakteristiky a jeho uplatnění v praxi. Dále jsou v teoretické části zmíněny hlavní rozdíly 

mezi starším Modelem EFQM Excelence 2003 a novějším Modelem EFQM Excelence 2010.  

Cílem této bakalářské práce bylo provést sebehodnocení organizace pomocí modelu 

EFQM Excelence pro kritérium Vedení. Sebehodnocení bylo provedeno ve firmě Borcad  cz 

s. r. o. Tato firma neměla žádné předchozí zkušenosti s modelem Excelence, a sebehodnocení 

nikdy před tím neaplikovala. Bylo provedeno sebehodnocení dvěma metodami Modelu 

EFQM – metodou dotazníkovou a metodou „ pro forma“. Tyto metody jsou vhodné pro 

začátek, a pokud firma chce dále pokračovat v sebehodnocení, tak by měla přejít na složitější 

metody, jako jsou například: metoda simulace Evropské ceny za jakost, metoda maticového 

diagramu, metoda workshopů nebo metoda zapojení spolupracovníků. 

Sebehodnocení, které firma provedla pomocí dotazníkové metody v celém rozsahu, bylo 

realizováno pomocí formulářů, které byly předány třem majitelům makroprocesu - Jakost, 

Personalistika a Logistika, Výroba a Skladování. Po vyhodnocení těchto formulářů vyšlo 

nejlépe hodnoceným kritériem kritérium Klíčové výsledky výkonnosti, a nejhůře hodnoceným 

kritériem je kritérium Společnost. Na základě těchto výsledků by firma měla zvážit, které 

kritérium je pro ni nejdůležitější, a na které by se měla zaměřit a snažit se o jeho vylepšení. 

Metodou „pro forma“ firma provedla sebehodnocení kritéria Vedení v celém jeho rozsahu. 

S pomocí majitele makroprocesu jsem sjednotila data potřebné pro vyhodnocení jednotlivých 

formulářů. Následně jsem hodnocení této metody prováděla metodou RADAR. 

Bylo zjištěno, že firma by měla zlepšit úroveň komunikace řídících pracovníků s partnery 

z kooperací, a zpětnou vazbu od zaměstnanců. 
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 V kapitole 5 je navržena možnost nápravy, a to, aby všichni řídící pracovníci firmy 

Borcad navštěvovali svoje partnery z kooperací, a cca jednou ročně společně zhodnotili 

předchozí rok spolupráce - zda jejich spolupráce probíhala bez komplikací, zda všechny 

termíny byly splněny v požadovanou dobu atd. 

Jako další slabé místo ve firmě mi připadá zpětná vazba spokojenosti zaměstnanců. Řídící 

pracovníci by se měli zajímat o to, zda jsou jejich zaměstnanci spokojeni např. se svým 

platem, se způsobem stravování, se způsobem odměňování, se svou pracovní dobou apod. 

Jako nápravné opatření tohoto problému bych navrhovala například zavedení anonymních 

tabulí. Tyto tabule bych umístila na všemi viditelné a přístupné místo a anonymně by do 

barevně označených polí zaměstnanci přiřazovali magnety podle stupně jejich spokojenosti. 

Tyto tabule mohou sloužit pro hodnocení jakéhokoliv problému.  

Hodnocení bylo provedeno pouze s některými řídícími pracovníky, proto není toto 

hodnocení zcela objektivní. Doufám, že seznámení firmy s modelem EFQM Excelence, 

jednotlivými výsledky hodnocení, a návrhy nápravných opatření pomůže firmě ke zlepšení. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Sebehodnocení pomocí dotazníkové metody vyplněné majitelem Makroprocesu 

Jakost 

Pracovní sešit část C 

 

Bodové hodnocení  Dosažený úspěch 

D    Dosud nezahájeno Téměř nic se neděje; snad nějaké dobré myšlenky, které však 

nepokročily dále než za zbožné přání. 

C    Určitý pokrok Určitý důkaz o tom, že něco užitečného se skutečně děje. 

Náhodná a příležitostná přezkoumání, která mají za následek 

zlepšení a zdokonalení. Izolovaná místa úspěšné realizace nebo 

úspěšných výsledků. 

B    Podstatný pokrok Jednoznačný důkaz, že je tato záležitost dobře řešena. 

 Pravidelná a rutinní přezkoumání a zdokonalování. 

 Určité znepokojení nad tím, že tato záležitost není řešena 

v plném rozsahu, ve všech oblastech a aspektech. 

A    Zcela dosaženo Vynikající přístup nebo výsledek, který je řešen v plném 

rozsahu, ve všech oblastech a aspektech 

 

1) VEDENÍ 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou všichni řídící pracovníci osobně a zjevně zapojeni do vytváření a sdělování 

strategického prohlášení o záměru, nasměrování a kultuře organizace (včetně jejich 

hodnot a priorit v oblasti kvality)? 
     x   

2) Jak řídící pracovníci zajistili uplatňování organi-zační struktury a systému  

managementu procesů, který je respektován a je efektivní, při dosahování  

konzistentních a zlepšujících se výsledků? 
     x   

3) Dokazují řídící pracovníci formu příkladů a činů svoji  podporu a důraz na 

hodnotyjejich organi-zace a jsou tyto hodnoty přijímány a praktikovány v celé 

organizaci? 
     x   

4) Jsou všichni řídící pracovníci přístupni pro zaměstnance a zapojují se při pozitivním 

a včasném uznávání úsilí jednotlivců a týmů, které přispívají ke zlepšení?      x   

5) Přijímají všichni řídící pracovníci opatření, aby se setkávali se zákazníky, 

dodavateli a jinými partnery mimo organizaci a zapojují se aktivně při propagování 

partnerství a zlepšování vlastní iniciativy vůči nim? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0 0   5  0 

Faktror (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  0 335   0 

335 : 5 = 67 % úspěchu 



 

 

 

2) POLITIKA A STRATEGIE 

Otázky 

Odpovědi 

D C B A 

1) Využívá vaše organizace k rozvoji své strategie a podnikatelských plánů obecně 

rozšířené a odpovídající datové vstupy a zahrnují tato data výkonnost interních procesů, 

výkonnost dodavatelů, požadavky zákazníků a jejich spokojenost, údaje o konkurenci a 

údaje z benchmarkingu? 

   x     

2) Jsou vaše strategické cíle a hodnoty zcela podpořeny vaší politikou,  

plány, cíli a umístěním zdrojů a zajišťujete, aby cíle a plány na nejvyšší úrovni byly 

proveditelné, přijatelné a rozpracovatelné do reálných cílů a plánů na nižší úrovni? 
       x 

3) Dovede většina pracovníků vytvořit seznam cílů organizace, které se týkají jejich 

činnosti a jsou seznámeni s plány k dosažení těchto cílů v jejich vlastní oblasti? 
     x   

4) Existuje správný důkaz o tom, že organizace má schopnosti a metody pro  

zajišťování potřeby změnit její strategie, politiky, trhy a nabídky, a to i v případě, že 

výkonný ředitel organizace musel odjet? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0  1 2   1 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0 33  134  100  

267 : 4 = 66, 75% úspěchu 

 

 

3) PRACOVNÍCI 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou plány pracovníků (např. nábor, výcvik, rozvoj) přímo odvozovány od 

potřeb strategických plánů a cílů a je zajištěno, že plány a cíle budou dosaženy?     x    

 2) Má vaše organizace zajištěno, že pracovníci, kteří jsou přijímáni, odpovídají 

potřebám organizace a ctí její hodnoty a že existuje proces hodnocení (který je 

pracovníky respektován), který se týká slaďování individuálních cílů a výcviku 

jednotlivce s potřebami organizace? 

     x   

3) Má vaše organizace proces, kterým zapojuje všechny zaměstnance do 

zajišťování zlepšování; jsou zaměstnanci organizace ve větší míře zmocňováni a jsou 

kompetentní k přijímání rozhodnutí a změn, aniž by tím způsobili riziko pro 

organizaci? 

    x    

4) Byla dosažena efektivní obousměrná komunikace se zaměstnanci a  

souhlasili by zaměstnanci s tím, že jsou dobře informováni a že jejich  

názory jsou ceněny? 
     x   

5) Je úsilí pracovníků při zajišťování zlepšování a při přispívání k úspěchu  

organizace uznáváno, ceněno a odměňováno, ve srovnání s ostatními  

faktory (např. zprostředkovatelská provize, délka služby, kvalifikace)? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0  0  5 0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0 0 335 0 

335 : 5 = 67 % úspěchu 

 



 

4) PARTNERSTVÍ A ZDROJE 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou partnerské vztahy rozvíjeny prostřednictvím proaktivního a strukturovaného 

přístupu; zjišťují a dosahují se prostřednictvím těchto partnerství zvláštní příležitosti v 

případě výrobků, služeb, trhů a finanční výkonnosti? 
     x   

2) Zajišťuje vaše organizace, aby všechny příslušné informace včetně údajů o 

výkonnosti procesů, o dodavatelích (včetně výkonnosti dodavatelů), o zákaznících 

(včetně spokojenosti zákazníků), údajů z benchmarkingu byly spolehlivé, aktuální, 

rychle dostupné a snadno využitelné příslušnými pracovníky (včetně 

dodavatelů/distributorů/ zákazníků, přichází-li to v úvahu)? 

   x     

3) Má vaše organizace vypracován přístup, kterým zajišťuje, že přiřazování a využívání 

jejích finančních zdrojů odráží a podporuje její strategické cíle, záměry a hodnoty, a 

který zajišťuje trvalý úspěch organizace? 
   x     

4) Jsou hmotná aktiva, např. budovy, zařízení, materiál a zásoby, řízena a neustále 

zlepšována ve prospěch organizace a rozšiřování jejích strategických cílů a záměrů a 

pro zachovávání zdrojů? 
     x   

5) Existuje rutinní postup zajišťování rozvoje a uplatňování alternativních a nových 

technologií a optimální využití duševního vlastnictví a znalostí, aby se získaly výhody 

v případě výrobků i ve služeb? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a) 0  2  3   0 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  66  201 0  

267 : 5 = 53,4 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) PROCESY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Má vaše organizace vybudován systém, kterým zajišťuje, že všechny činnosti 

používané při výrobě výrobků nebo poskytování služeb jsou funkční a jsou řízeny 

podle předepsaných norem nebo požadavků (např. používáním norem řady ISO 9000 a 

ISO 14000)? 

      x  

2) Existuje ucelená a spolehlivá metoda pro pochopení vnímání zákazníků, jejich 

potřeb a očekávání a také trhů, na nichž organizace působí?  
  x      

3) Existuje ucelený a funkční systém, zajišťující, že požadavky zákazníka jsou 

převáděny na časovou      dostupnost nových výrobků a služeb?     x    

4) Existuje neustálé zlepšování procesů na základě       pozitivního identifikování 

příležitostí a potřeb prostřednictvím analyzování údajů o zákazníkovi, provozních 

údajů a externího benchmarkingu? 

    x    

5) Má vaše organizace dokonalý a rutinní postup, např. audit apod. pro hodnocení 

způsobu uplatňování  a efektivnosti všech systémů, které se používají pro vykonávání a 

řízení jejich činnosti? 
     x   

6) Zajišťuje vaše organizace, aby se audity a jeho výsledky vždy využívaly  

ke zlepšování systémů prostřednictvím uplatňování zásadního odstraňování vad (spíše 

než jen „rychloopravou“), a tím předcházení opakovanému problému? 

     x   

 7) Jsou podpůrné („skryté“) činnosti (např. účetnictví, řízení informační technologie, 

expedice, zpracování dat, osobní a právní útvary a sekretariát) dokumentovány, řízeny 

a neustále zlepšovány alespoň na stejné úrovni jako hlavní činnosti pro výrobky a 

služby? 

     x   

Počet zaškrtnutí (a) 0   1  5  1 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  33  335 100  

468 : 7 = 66,86 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Zákazníci - výsledky 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1)Hodnotí vaše organizace řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím odpovídajících 

měřítek, která predikují trendy nebo vliv spokojenosti zákazníka a jelo loajalitu, např. 

přesnost a včasnost odpovědí, reklamace, ztracené zákazníky, garanční nároky, 

stížnosti a pochvaly atd., a která efektivně predikují pravděpodobné trendy v loajalitě 

zákazníka? 

    x    

2) Vykazují měřítka uvedená v odstavci (1) (interní měřítka organizace týkající se 

spokojenosti a loajality zákazníka) zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň 

výkonnosti? 
   x     

3) Můžete prokázat, že výsledky těchto interních měřítek organizace, týkajících se 

spokojenosti a loajality zákazníka, jsou srovnatelné s přímými konkurenty nebo 

ekvivalentními organizacemi a/nebo jsou lepší? 
   x     

4) Dělá vaše organizace pravidelný průzkum u svých zákazníků, aby zjistila jejich 

spokojenost se svými výrobky a službami, a má stanovenu významnost parametrů, 

které měří, a jejich pokrytí, aby stanovila spokojenost zákazníka a jeho loajalitu? 
   x     

5) Jsou výsledky týkající se zákazníků tříděny do skupin, aby se zobrazila vnímání 

různých skupin a typů zákazníků (včetně ztracených nebo potenciálních zákazníků)?    x     

6) Vykazují výsledky týkající se zákazníků zlepšující se trendy nebo trvale vysokou 

úroveň výkonnosti? 
     x   

7) Máte k dispozici data, která vykazují, že výsledky týkající se zákazníků, jsou 

srovnatelné s vašimi přímými konkurenty nebo s ekvivalentními organizacemi  a/nebo 

jsou lepší? 
   x     

8) Má vaše organizace metodu pro rutinní stanovování cílů/úkolů pro 

zlepšování výsledků svých interních měřítek a skutečného vnímání  

spokojenosti a loajality zákazníků? 
    x    

9) Umí vaše organizace vyjádřit, že výsledky průzkumů jsou vždy efektivně 

využívány, aby se zlepšily výrobky nebo služby, které poskytuje?    x     

Počet zaškrtnutí (a)  0  6  3 0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  198  201  0 

399 : 9 = 44,3 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 



 

 

7) PRACOVNÍCI VÝSLEDKY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Provádí organizace pravidelné měření a hodno-cení aspektů, které predikují trendy 

nebo ovlivňují spokojenost a morálku pracovníků,např. absentérství, nemocnost, 

fluktuaci pracovníků, předčasné odchody pracovníků, úrovně výcviku, interní 

povýšení, úrovně úrazovosti, úrovně uznávání, důvody ke stížnostem, a jedná podle 

těchto výsledků? 

    x    

2) Získává se pravidelná zpětná vazba (prostřednictvím dotazníků, rozhovorů, 

tématických skupin atd.) o vnímání různých aspektů organizace pracovníky, např. 

pracovního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti, komunikace, profesních 

perspektiv, platu, oceňování, uznávání, výcviku a celkové spokojenosti; má 

organizace stanovenu významnost svých měřítek? 

   x     

3) Jsou výsledky interních měřítek a skutečných vnímání porovnávány s výsledky v 

jiných organizacích? 
   x     

4) Jsou všechny výsledky spokojenosti pracovníků známy všem pracovníkům a jedná 

vedení podle nich? 
     x   

5) Vykazují výsledky (zejména skutečné vnímání spokojenosti pracovníků) většinou 

zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň lze uvádět, že jsou srovnatelné s 

ekvivalentními organizacemi a jinými benchmarky? 

    x    

Počet zaškrtnutí (a) 0   2 3 0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  66  201  0 

267 : 5 = 53,4 % úspěchu 

 

 

8) SPOLEČNOST VÝSLEDKY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Můžete dokázat, že vaše organizace dosáhla výsledků v prevenci a snižování 

škod nebo v předcházení obtěžování sousedů (např. hlukem, prachem apod.) a 

celého životního prostředí, při uchovávání a ochraně celosvětových zdrojů (např. 

energie, recyklování, odpad) a při pozitiv-ním přispívání do společenství 

(dobročinné, vzdělávací, sportovní a oddechové akce, vedení v odborných 

záležitostech)? 

  x      

2) Vykazují aktivity ve výše uvedených oblastech pozitivní trend a může organizace 

prokázat, že jsou výsledky srovnatelné s jinými organizacemi místního nebo 

podnikatelského sektoru? 
  x      

3) Může organizace prokázat prostřednictvím výsledků z průzkumů nebo jinými 

prostředky, že sousedé a společnost v obecném slova smyslu s ní mají vysoké 

mínění a že se její dobré jméno zlepšuje? 
   x     

Počet zaškrtnutí (a)  0 3  0  0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  99  0 0 

99 : 3 = 33 % úspěchu 

 



 

 

9) KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 
1) Vykazují výsledky klíčových finančních a nefinančních výstupů vaší organizace 

(např. zisky, marže, objemy, podíl na trhu atd.) zlepšující se trend? 
       x 

2) Mají tyto klíčové finanční a nefinanční ukazatele výsledky, které jsou srovnatelné s 

přímými konkurenty nebo ekvivalentními organizacemi a/nebo jsou lepší?        x 

3) Jsou tyto výsledky rozdělovány do různých částí podnikání, trhů a/nebo výrobků a 

služeb, aby vykázaly rozdíly ve výkonnosti?        x 

4) Je výkonnost všech činností (procesů), které se podílejí na výrobku nebo službě, 

měřitelná a známa?      x   

5) Vykazují výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, zlepšující se trend?      x   

6) Jsou výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, porovnatelné s jinými 

organizacemi a lze je vykazovat jako srovnatelné a/nebo lepší ? 
       x 

7) Vykazují výsledky podpůrných a administrativních činností (např. plánování 

informačních technologií, právní činnost, bezpečnostní činnost, účetnictví) zlepšující se 

trend a lze je vykazovat jako srovnatelné s jinými organizacemi a/nebo jako lepší? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0 0   3  4 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0  0   201 400  

601 : 7 = 85,86 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 2 

Sebehodnocení pomocí dotazníkové metody vyplněné majitelem Makroprocesů 

Výroba a Skladování 

 

Pracovní sešit část C 

 

Bodové hodnocení  Dosažený úspěch 

D    Dosud nezahájeno Téměř nic se neděje; snad nějaké dobré myšlenky, které však 

nepokročily dále než za zbožné přání. 

C    Určitý pokrok Určitý důkaz o tom, že něco užitečného se skutečně děje. 

Náhodná a příležitostná přezkoumání, která mají za následek 

zlepšení a zdokonalení. Izolovaná místa úspěšné realizace nebo 

úspěšných výsledků. 

B    Podstatný pokrok Jednoznačný důkaz, že je tato záležitost dobře řešena. 

 Pravidelná a rutinní přezkoumání a zdokonalování. 

 Určité znepokojení nad tím, že tato záležitost není řešena 

v plném rozsahu, ve všech oblastech a aspektech. 

A    Zcela dosaženo Vynikající přístup nebo výsledek, který je řešen v plném 

rozsahu, ve všech oblastech a aspektech 

1) VEDENÍ 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 
1) Jsou všichni řídící pracovníci osobně a zjevně zapojeni do vytváření a sdělování 

strategického prohlášení o záměru, nasměrování a kultuře organizace (včetně jejich 

hodnot a priorit v oblasti kvality)? 
      x  

2) Jak řídící pracovníci zajistili uplatňování organi-zační struktury a systému  

managementu procesů, který je respektován a je efektivní, při dosahování  

konzistentních a zlepšujících se výsledků? 
       x 

3) Dokazují řídící pracovníci formu příkladů a činů svoji  podporu a důraz na 

hodnotyjejich organi-zace a jsou tyto hodnoty přijímány a praktikovány v celé 

organizaci? 
     x   

4) Jsou všichni řídící pracovníci přístupni pro zaměstnance a zapojují se při pozitivním 

a včasném uznávání úsilí jednotlivců a týmů, které přispívají ke zlepšení?     x    

5) Přijímají všichni řídící pracovníci opatření, aby se setkávali se zákazníky, 

dodavateli a jinými partnery mimo organizaci a zapojují se aktivně při propagování 

partnerství a zlepšování vlastní iniciativy vůči nim? 
  x      

Počet zaškrtnutí (a)  0  1  3  1 

Faktror (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0   33  201  100 

334 : 5 = 66, 8% úspěchu 



 

 

2) POLITIKA A STRATEGIE 

Otázky 

Odpovědi 

D C B A 

1) Využívá vaše organizace k rozvoji své strategie a podnikatelských plánů obecně 

rozšířené a odpovídající datové vstupy a zahrnují tato data výkonnost interních procesů, 

výkonnost dodavatelů, požadavky zákazníků a jejich spokojenost, údaje o konkurenci a 

údaje z benchmarkingu? 

   x     

2) Jsou vaše strategické cíle a hodnoty zcela podpořeny vaší politikou,  

plány, cíli a umístěním zdrojů a zajišťujete, aby cíle a plány na nejvyšší úrovni byly 

proveditelné, přijatelné a rozpracovatelné do reálných cílů a plánů na nižší úrovni? 
      x  

3) Dovede většina pracovníků vytvořit seznam cílů organizace, které se týkají jejich 

činnosti a jsou seznámeni s plány k dosažení těchto cílů v jejich vlastní oblasti? 
     x   

4) Existuje správný důkaz o tom, že organizace má schopnosti a metody pro  

zajišťování potřeby změnit její strategie, politiky, trhy a nabídky, a to i v případě, že 

výkonný ředitel organizace musel odjet? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a) 0   3 1   0 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0   99  67  0 

166 : 4 = 41,5 % úspěchu 

 

 

 

3) PRACOVNÍCI 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou plány pracovníků (např. nábor, výcvik, rozvoj) přímo odvozovány od 

potřeb strategických plánů a cílů a je zajištěno, že plány a cíle budou dosaženy?     x    

 2) Má vaše organizace zajištěno, že pracovníci, kteří jsou přijímáni, odpovídají 

potřebám organizace a ctí její hodnoty a že existuje proces hodnocení (který je 

pracovníky respektován), který se týká slaďování individuálních cílů a výcviku 

jednotlivce s potřebami organizace? 

       x 

3) Má vaše organizace proces, kterým zapojuje všechny zaměstnance do 

zajišťování zlepšování; jsou zaměstnanci organizace ve větší míře zmocňováni a jsou 

kompetentní k přijímání rozhodnutí a změn, aniž by tím způsobili riziko pro 

organizaci? 

       x 

4) Byla dosažena efektivní obousměrná komunikace se zaměstnanci a  

souhlasili by zaměstnanci s tím, že jsou dobře informováni a že jejich  

názory jsou ceněny? 
    x    

5) Je úsilí pracovníků při zajišťování zlepšování a při přispívání k úspěchu  

organizace uznáváno, ceněno a odměňováno, ve srovnání s ostatními  

faktory (např. zprostředkovatelská provize, délka služby, kvalifikace)? 
       x 

Počet zaškrtnutí (a)  0  0 4   1 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  0  268  100 

368 : 5 = 73,6 % úspěchu 

 



 

 

 

4) PARTNERSTVÍ A ZDROJE 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou partnerské vztahy rozvíjeny prostřednictvím proaktivního a strukturovaného 

přístupu; zjišťují a dosahují se prostřednictvím těchto partnerství zvláštní příležitosti v 

případě výrobků, služeb, trhů a finanční výkonnosti? 
     x   

2) Zajišťuje vaše organizace, aby všechny příslušné informace včetně údajů o 

výkonnosti procesů, o dodavatelích (včetně výkonnosti dodavatelů), o zákaznících 

(včetně spokojenosti zákazníků), údajů z benchmarkingu byly spolehlivé, aktuální, 

rychle dostupné a snadno využitelné příslušnými pracovníky (včetně 

dodavatelů/distributorů/ zákazníků, přichází-li to v úvahu)? 

   x     

3) Má vaše organizace vypracován přístup, kterým zajišťuje, že přiřazování a využívání 

jejích finančních zdrojů odráží a podporuje její strategické cíle, záměry a hodnoty, a 

který zajišťuje trvalý úspěch organizace? 
     x   

4) Jsou hmotná aktiva, např. budovy, zařízení, materiál a zásoby, řízena a neustále 

zlepšována ve prospěch organizace a rozšiřování jejích strategických cílů a záměrů a 

pro zachovávání zdrojů? 
    x    

5) Existuje rutinní postup zajišťování rozvoje a uplatňování alternativních a nových 

technologií a optimální využití duševního vlastnictví a znalostí, aby se získaly výhody 

v případě výrobků i ve služeb? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0  2 1  2  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  66 67   200 

333 : 5 = 66,6 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5) PROCESY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Má vaše organizace vybudován systém, kterým zajišťuje, že všechny činnosti 

používané při výrobě výrobků nebo poskytování služeb jsou funkční a jsou řízeny 

podle předepsaných norem nebo požadavků (např. používáním norem řady ISO 9000 a 

ISO 14000)? 

       x 

2) Existuje ucelená a spolehlivá metoda pro pochopení vnímání zákazníků, jejich 

potřeb a očekávání a také trhů, na nichž organizace působí?  
  x      

3) Existuje ucelený a funkční systém, zajišťující, že požadavky zákazníka jsou 

převáděny na časovou      dostupnost nových výrobků a služeb?      x   

4) Existuje neustálé zlepšování procesů na základě       pozitivního identifikování 

příležitostí a potřeb prostřednictvím analyzování údajů o zákazníkovi, provozních údajů 

a externího benchmarkingu? 

       x 

5) Má vaše organizace dokonalý a rutinní postup, např. audit apod. pro hodnocení 

způsobu uplatňování  a efektivnosti všech systémů, které se používají pro vykonávání a 

řízení jejich činnosti? 
      x  

6) Zajišťuje vaše organizace, aby se audity a jeho výsledky vždy využívaly  

ke zlepšování systémů prostřednictvím uplatňování zásadního odstraňování vad (spíše 

než jen „rychloúprav“), a tím předcházení opakovanému problému? 

    x    

 7) Jsou podpůrné („skryté“) činnosti (např. účetnictví, řízení informační technologie, 

expedice, zpracování dat, osobní a právní útvary a sekretariát) dokumentovány, řízeny a 

neustále zlepšovány alespoň na stejné úrovni jako hlavní činnosti pro výrobky a 

služby? 

     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0  1  6 0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0   33  402 0  

435 : 7 = 62,14% úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6) Zákazníci - výsledky 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1)Hodnotí vaše organizace řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím odpovídajících 

měřítek, která predikují trendy nebo vliv spokojenosti zákazníka a jelo loajalitu, např. 

přesnost a včasnost odpovědí, reklamace, ztracené zákazníky, garanční nároky, 

stížnosti a pochvaly atd., a která efektivně predikují pravděpodobné trendy v loajalitě 

zákazníka? 

     x   

2) Vykazují měřítka uvedená v odstavci (1) (interní měřítka organizace týkající se 

spokojenosti a loajality zákazníka) zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň 

výkonnosti? 
     x   

3) Můžete prokázat, že výsledky těchto interních měřítek organizace, týkajících se 

spokojenosti a loajality zákazníka, jsou srovnatelné s přímými konkurenty nebo 

ekvivalentními organizacemi a/nebo jsou lepší? 
       x 

4) Dělá vaše organizace pravidelný průzkum u svých zákazníků, aby zjistila jejich 

spokojenost se svými výrobky a službami, a má stanovenu významnost parametrů, 

které měří, a jejich pokrytí, aby stanovila spokojenost zákazníka a jeho loajalitu? 
  x      

5) Jsou výsledky týkající se zákazníků tříděny do skupin, aby se zobrazila vnímání 

různých skupin a typů zákazníků (včetně ztracených nebo potenciálních zákazníků)?    x     

6) Vykazují výsledky týkající se zákazníků zlepšující se trendy nebo trvale vysokou 

úroveň výkonnosti? 
     x   

7) Máte k dispozici data, která vykazují, že výsledky týkající se zákazníků, jsou 

srovnatelné s vašimi přímými konkurenty nebo s ekvivalentními organizacemi  

a/nebo jsou lepší? 
     x   

8) Má vaše organizace metodu pro rutinní stanovování cílů/úkolů pro 

zlepšování výsledků svých interních měřítek a skutečného vnímání  

spokojenosti a loajality zákazníků? 
    x    

9) Umí vaše organizace vyjádřit, že výsledky průzkumů jsou vždy efektivně 

využívány, aby se zlepšily výrobky nebo služby, které poskytuje?   x      

Počet zaškrtnutí (a)  0  7 2  0 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  231 134  0  

365 : 9 = 40,5 % úspěchu 

 

 

 

 



 

7) PRACOVNÍCI VÝSLEDKY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

3) Provádí organizace pravidelné měření a hodno-cení aspektů, které predikují trendy 

nebo ovlivňují spokojenost a morálku pracovníků,např. absentérství, nemocnost, 

fluktuaci pracovníků, předčasné odchody pracovníků, úrovně výcviku, interní 

povýšení, úrovně úrazovosti, úrovně uznávání, důvody ke stížnostem, a jedná podle 

těchto výsledků? 

      x  

4) Získává se pravidelná zpětná vazba (prostřednictvím dotazníků, rozhovorů, 

tématických skupin atd.) o vnímání různých aspektů organizace pracovníky, např. 

pracovního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti, komunikace, profesních 

perspektiv, platu, oceňování, uznávání, výcviku a celkové spokojenosti; má 

organizace stanovenu významnost svých měřítek? 

  x      

3) Jsou výsledky interních měřítek a skutečných vnímání porovnávány s výsledky v 

jiných organizacích? 
    x    

4) Jsou všechny výsledky spokojenosti pracovníků známy všem pracovníkům a jedná 

vedení podle nich?      x   

5) Vykazují výsledky (zejména skutečné vnímání spokojenosti pracovníků) většinou 

zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň lze uvádět, že jsou srovnatelné s 

ekvivalentními organizacemi a jinými benchmarky? 

    x    

Počet zaškrtnutí (a)  2 3   0 0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0   99 0  0  

99 : 5 = 19,5 % úspěchu 

 

 

8) SPOLEČNOST VÝSLEDKY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

2) Můžete dokázat, že vaše organizace dosáhla výsledků v prevenci a snižování škod 

nebo v předcházení obtěžování sousedů (např. hlukem, prachem apod.) a celého 

životního prostředí, při uchovávání a ochraně celosvětových zdrojů (např. energie, 

recyklování, odpad) a při pozitiv-ním přispívání do společenství (dobročinné, 

vzdělávací, sportovní a oddechové akce, vedení v odborných záležitostech)? 

     x   

2) Vykazují aktivity ve výše uvedených oblastech pozitivní trend a může organizace 

prokázat, že jsou výsledky srovnatelné s jinými organizacemi místního nebo 

podnikatelského sektoru? 
     x   

3) Může organizace prokázat prostřednictvím výsledků z průzkumů nebo jinými 

prostředky, že sousedé a společnost v obecném slova smyslu s ní mají vysoké 

mínění a že se její dobré jméno zlepšuje? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0  3 0  0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  99  0  0 

99 : 3 = 33 % úspěchu 

 

 



 

9) KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Vykazují výsledky klíčových finančních a nefinančních výstupů vaší organizace 

(např. zisky, marže, objemy, podíl na trhu atd.) zlepšující se trend? 
      x  

2) Mají tyto klíčové finanční a nefinanční ukazatele výsledky, které jsou srovnatelné s 

přímými konkurenty nebo ekvivalentními organizacemi a/nebo jsou lepší?       x  

3) Jsou tyto výsledky rozdělovány do různých částí podnikání, trhů a/nebo výrobků a 

služeb, aby vykázaly rozdíly ve výkonnosti?       x  

4) Je výkonnost všech činností (procesů), které se podílejí na výrobku nebo službě, 

měřitelná a známa?     x    

5) Vykazují výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, zlepšující se trend? 
     x   

6) Jsou výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, porovnatelné s jinými 

organizacemi a lze je vykazovat jako srovnatelné a/nebo lepší ?        x 

7) Vykazují výsledky podpůrných a administrativních činností (např. plánování 

informačních technologií, právní činnost, bezpečnostní činnost, účetnictví) zlepšující se 

trend a lze je vykazovat jako srovnatelné s jinými organizacemi a/nebo jako lepší? 
   x     

Počet zaškrtnutí (a) 0  3   1 3 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b) 0  99  67  300  

466 : 7 = 66,57% úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 3 

Sebehodnocení pomocí dotazníkové metody vyplněné majitelem Makroprocesů 

Personalistika a Logistika 

Pracovní sešit část C 

 

Bodové hodnocení  Dosažený úspěch 

D    Dosud nezahájeno Téměř nic se neděje; snad nějaké dobré myšlenky, které však 

nepokročily dále než za zbožné přání. 

C    Určitý pokrok Určitý důkaz o tom, že něco užitečného se skutečně děje. 

Náhodná a příležitostná přezkoumání, která mají za následek 

zlepšení a zdokonalení. Izolovaná místa úspěšné realizace nebo 

úspěšných výsledků. 

B    Podstatný pokrok Jednoznačný důkaz, že je tato záležitost dobře řešena. 

 Pravidelná a rutinní přezkoumání a zdokonalování. 

 Určité znepokojení nad tím, že tato záležitost není řešena 

v plném rozsahu, ve všech oblastech a aspektech. 

A    Zcela dosaženo Vynikající přístup nebo výsledek, který je řešen v plném 

rozsahu, ve všech oblastech a aspektech 

 

1) VEDENÍ 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou všichni řídící pracovníci osobně a zjevně zapojeni do vytváření a sdělování 

strategického prohlášení o záměru, nasměrování a kultuře organizace (včetně jejich 

hodnot a priorit v oblasti kvality)? 
     x   

2) Jak řídící pracovníci zajistili uplatňování organi-zační struktury a systému  

managementu procesů, který je respektován a je efektivní, při dosahování  

konzistentních a zlepšujících se výsledků? 
    x    

3) Dokazují řídící pracovníci formu příkladů a činů svoji  podporu a důraz na 

hodnotyjejich organi-zace a jsou tyto hodnoty přijímány a praktikovány v celé 

organizaci? 
     x   

4) Jsou všichni řídící pracovníci přístupni pro zaměstnance a zapojují se při 

pozitivním a včasném uznávání úsilí jednotlivců a týmů, které přispívají ke zlepšení?        x 

5) Přijímají všichni řídící pracovníci opatření, aby se setkávali se zákazníky, 

dodavateli a jinými partnery mimo organizaci a zapojují se aktivně při propagování 

partnerství a zlepšování vlastní iniciativy vůči nim? 
   x     

Počet zaškrtnutí (a) 0  1   3  1 

Faktror (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0 33   201  100 

334 : 5 = 66,8 % úspěchu 



 

 

2) POLITIKA A STRATEGIE 

Otázky 

Odpovědi 

D C B A 

1) Využívá vaše organizace k rozvoji své strategie a podnikatelských plánů obecně 

rozšířené a odpovídající datové vstupy a zahrnují tato data výkonnost interních procesů, 

výkonnost dodavatelů, požadavky zákazníků a jejich spokojenost, údaje o konkurenci a 

údaje z benchmarkingu? 

  x      

2) Jsou vaše strategické cíle a hodnoty zcela podpořeny vaší politikou,  

plány, cíli a umístěním zdrojů a zajišťujete, aby cíle a plány na nejvyšší úrovni byly 

proveditelné, přijatelné a rozpracovatelné do reálných cílů a plánů na nižší úrovni? 
   x     

3) Dovede většina pracovníků vytvořit seznam cílů organizace, které se týkají jejich 

činnosti a jsou seznámeni s plány k dosažení těchto cílů v jejich vlastní oblasti? 
  x      

4) Existuje správný důkaz o tom, že organizace má schopnosti a metody pro  

zajišťování potřeby změnit její strategie, politiky, trhy a nabídky, a to i v případě, že 

výkonný ředitel organizace musel odjet? 
     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0 3   1 0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0 99  67   0 

166 : 5 = 41,5 % úspěchu 

 

 

 

3) PRACOVNÍCI 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou plány pracovníků (např. nábor, výcvik, rozvoj) přímo odvozovány od 

potřeb strategických plánů a cílů a je zajištěno, že plány a cíle budou dosaženy?     x    

 2) Má vaše organizace zajištěno, že pracovníci, kteří jsou přijímáni, odpovídají 

potřebám organizace a ctí její hodnoty a že existuje proces hodnocení (který je 

pracovníky respektován), který se týká slaďování individuálních cílů a výcviku 

jednotlivce s potřebami organizace? 

     x   

3) Má vaše organizace proces, kterým zapojuje všechny zaměstnance do 

zajišťování zlepšování; jsou zaměstnanci organizace ve větší míře zmocňováni a jsou 

kompetentní k přijímání rozhodnutí a změn, aniž by tím způsobili riziko pro 

organizaci? 

     x   

4) Byla dosažena efektivní obousměrná komunikace se zaměstnanci a  

souhlasili by zaměstnanci s tím, že jsou dobře informováni a že jejich  

názory jsou ceněny? 
     x   

5) Je úsilí pracovníků při zajišťování zlepšování a při přispívání k úspěchu  

organizace uznáváno, ceněno a odměňováno, ve srovnání s ostatními  

faktory (např. zprostředkovatelská provize, délka služby, kvalifikace)? 
      x  

Počet zaškrtnutí (a)  0  0  4 1  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  0  268 100  

368 : 5 = 41,5 % úspěchu 

 



 

 

 

4) PARTNERSTVÍ A ZDROJE 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Jsou partnerské vztahy rozvíjeny prostřednictvím proaktivního a strukturovaného 

přístupu; zjišťují a dosahují se prostřednictvím těchto partnerství zvláštní příležitosti v 

případě výrobků, služeb, trhů a finanční výkonnosti? 
   x     

2) Zajišťuje vaše organizace, aby všechny příslušné informace včetně údajů o 

výkonnosti procesů, o dodavatelích (včetně výkonnosti dodavatelů), o zákaznících 

(včetně spokojenosti zákazníků), údajů z benchmarkingu byly spolehlivé, aktuální, 

rychle dostupné a snadno využitelné příslušnými pracovníky (včetně 

dodavatelů/distributorů/ zákazníků, přichází-li to v úvahu)? 

   x     

3) Má vaše organizace vypracován přístup, kterým zajišťuje, že přiřazování a 

využívání jejích finančních zdrojů odráží a podporuje její strategické cíle, záměry a 

hodnoty, a který zajišťuje trvalý úspěch organizace? 
    x    

4) Jsou hmotná aktiva, např. budovy, zařízení, materiál a zásoby, řízena a neustále 

zlepšována ve prospěch organizace a rozšiřování jejích strategických cílů a záměrů a 

pro zachovávání zdrojů? 
       x 

5) Existuje rutinní postup zajišťování rozvoje a uplatňování alternativních a nových 

technologií a optimální využití duševního vlastnictví a znalostí, aby se získaly výhody 

v případě výrobků i ve služeb? 
       x 

Počet zaškrtnutí (a)  0  2  1 2  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  66 67  200  

333 : 5 = 66,6 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5) PROCESY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Má vaše organizace vybudován systém, kterým zajišťuje, že všechny činnosti 

používané při výrobě výrobků nebo poskytování služeb jsou funkční a jsou řízeny 

podle předepsaných norem nebo požadavků (např. používáním norem řady ISO 9000 a 

ISO 14000)? 

    x   

2) Existuje ucelená a spolehlivá metoda pro pochopení vnímání zákazníků, jejich 

potřeb a očekávání a také trhů, na nichž organizace působí?  
     x   

3) Existuje ucelený a funkční systém, zajišťující, že požadavky zákazníka jsou 

převáděny na časovou      dostupnost nových výrobků a služeb?    x     

4) Existuje neustálé zlepšování procesů na základě       pozitivního identifikování 

příležitostí a potřeb prostřednictvím analyzování údajů o zákazníkovi, provozních 

údajů a externího benchmarkingu? 

     x   

5) Má vaše organizace dokonalý a rutinní postup, např. audit apod. pro hodnocení 

způsobu uplatňování  a efektivnosti všech systémů, které se používají pro vykonávání 

a řízení jejich činnosti? 
    x    

6) Zajišťuje vaše organizace, aby se audity a jeho výsledky vždy využívaly  

ke zlepšování systémů prostřednictvím uplatňování zásadního odstraňování vad (spíše 

než jen „rychloúprav“), a tím předcházení opakovanému problému? 

     x   

 7) Jsou podpůrné („skryté“) činnosti (např. účetnictví, řízení informační technologie, 

expedice, zpracování dat, osobní a právní útvary a sekretariát) dokumentovány, řízeny 

a neustále zlepšovány alespoň na stejné úrovni jako hlavní činnosti pro výrobky a 

služby? 

     x   

Počet zaškrtnutí (a)  0 1  6   0 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  33  402 0  

435 : 5 = 62,14 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6) Zákazníci - výsledky 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1)Hodnotí vaše organizace řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím odpovídajících 

měřítek, která predikují trendy nebo vliv spokojenosti zákazníka a jelo loajalitu, např. 

přesnost a včasnost odpovědí, reklamace, ztracené zákazníky, garanční nároky, 

stížnosti a pochvaly atd., a která efektivně predikují pravděpodobné trendy v loajalitě 

zákazníka? 

  x      

2) Vykazují měřítka uvedená v odstavci (1) (interní měřítka organizace týkající se 

spokojenosti a loajality zákazníka) zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň 

výkonnosti? 
   x     

3) Můžete prokázat, že výsledky těchto interních měřítek organizace, týkajících se 

spokojenosti a loajality zákazníka, jsou srovnatelné s přímými konkurenty nebo 

ekvivalentními organizacemi a/nebo jsou lepší? 
  x      

4) Dělá vaše organizace pravidelný průzkum u svých zákazníků, aby zjistila jejich 

spokojenost se svými výrobky a službami, a má stanovenu významnost parametrů, 

které měří, a jejich pokrytí, aby stanovila spokojenost zákazníka a jeho loajalitu? 
  x      

5) Jsou výsledky týkající se zákazníků tříděny do skupin, aby se zobrazila vnímání 

různých skupin a typů zákazníků (včetně ztracených nebo potenciálních zákazníků)?    x     

6) Vykazují výsledky týkající se zákazníků zlepšující se trendy nebo trvale vysokou 

úroveň výkonnosti? 
    x    

7) Máte k dispozici data, která vykazují, že výsledky týkající se zákazníků, jsou 

srovnatelné s vašimi přímými konkurenty nebo s ekvivalentními organizacemi  a/nebo 

jsou lepší? 
   x     

8) Má vaše organizace metodu pro rutinní stanovování cílů/úkolů pro 

zlepšování výsledků svých interních měřítek a skutečného vnímání  

spokojenosti a loajality zákazníků? 
     x   

9) Umí vaše organizace vyjádřit, že výsledky průzkumů jsou vždy efektivně 

využívány, aby se zlepšily výrobky nebo služby, které poskytuje?    x     

Počet zaškrtnutí (a)  0  7  2  0 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  231 134   0 

365: 5 = 40,5 % úspěchu 

 

 

 

 



 

7) PRACOVNÍCI VÝSLEDKY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

5) Provádí organizace pravidelné měření a hodno-cení aspektů, které predikují trendy 

nebo ovlivňují spokojenost a morálku pracovníků,např. absentérství, nemocnost, 

fluktuaci pracovníků, předčasné odchody pracovníků, úrovně výcviku, interní 

povýšení, úrovně úrazovosti, úrovně uznávání, důvody ke stížnostem, a jedná podle 

těchto výsledků? 

  x      

6) Získává se pravidelná zpětná vazba (prostřednictvím dotazníků, rozhovorů, 

tématických skupin atd.) o vnímání různých aspektů organizace pracovníky, např. 

pracovního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti, komunikace, profesních 

perspektiv, platu, oceňování, uznávání, výcviku a celkové spokojenosti; má 

organizace stanovenu významnost svých měřítek? 

   x     

3) Jsou výsledky interních měřítek a skutečných vnímání porovnávány s výsledky v 

jiných organizacích? 
  x      

4) Jsou všechny výsledky spokojenosti pracovníků známy všem pracovníkům a jedná 

vedení podle nich? x        

5) Vykazují výsledky (zejména skutečné vnímání spokojenosti pracovníků) většinou 

zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň lze uvádět, že jsou srovnatelné s 

ekvivalentními organizacemi a jinými benchmarky? 

 x       

Počet zaškrtnutí (a) 2   3 0  0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  99  0 0  

99 : 5 = 19,5 % úspěchu 

 

 

8) SPOLEČNOST VÝSLEDKY 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

3) Můžete dokázat, že vaše organizace dosáhla výsledků v prevenci a snižování škod 

nebo v předcházení obtěžování sousedů (např. hlukem, prachem apod.) a celého 

životního prostředí, při uchovávání a ochraně celosvětových zdrojů (např. energie, 

recyklování, odpad) a při pozitiv-ním přispívání do společenství (dobročinné, 

vzdělávací, sportovní a oddechové akce, vedení v odborných záležitostech)? 

  x      

2) Vykazují aktivity ve výše uvedených oblastech pozitivní trend a může organizace 

prokázat, že jsou výsledky srovnatelné s jinými organizacemi místního nebo 

podnikatelského sektoru? 
   x     

3) Může organizace prokázat prostřednictvím výsledků z průzkumů nebo jinými 

prostředky, že sousedé a společnost v obecném slova smyslu s ní mají vysoké mínění 

a že se její dobré jméno zlepšuje? 
   x     

Počet zaškrtnutí (a)  0 3  0  0  

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  99  0  0 

99 : 3 = 33% úspěchu 

 

 



 

 

9) KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI 

Otázky 
Odpovědi 

D C B A 

1) Vykazují výsledky klíčových finančních a nefinančních výstupů vaší organizace 

(např. zisky, marže, objemy, podíl na trhu atd.) zlepšující se trend? 
   x     

2) Mají tyto klíčové finanční a nefinanční ukazatele výsledky, které jsou srovnatelné s 

přímými konkurenty nebo ekvivalentními organizacemi a/nebo jsou lepší?        x 

3) Jsou tyto výsledky rozdělovány do různých částí podnikání, trhů a/nebo výrobků a 

služeb, aby vykázaly rozdíly ve výkonnosti?        x 

4) Je výkonnost všech činností (procesů), které se podílejí na výrobku nebo službě, 

měřitelná a známa?      x   

5) Vykazují výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, zlepšující se trend? 
  x      

6) Jsou výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, porovnatelné s jinými 

organizacemi a lze je vykazovat jako srovnatelné a/nebo lepší ?        x 

7) Vykazují výsledky podpůrných a administrativních činností (např. plánování 

informačních technologií, právní činnost, bezpečnostní činnost, účetnictví) zlepšující se 

trend a lze je vykazovat jako srovnatelné s jinými organizacemi a/nebo jako lepší? 
  x      

Počet zaškrtnutí (a)  0 3   1  3 

Faktor (b) 0 33 67 100 

Faktor (a x b)  0  99  67  300 

466 : 7 = 66,57 % úspěchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


