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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu systému managementu kvality organizace 

ENVIFORM a.s. s vyuţitím metodiky pro provádění sebehodnocení organizace uvedené 

v příloze A normy ČSN EN ISO 9004:2010. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo určit 

silné stránky systému managementu kvality a především najít příleţitosti ke zlepšování 

organizace.  

V teoretické části je vysvětlen pojem sebehodnocení a přehled sebehodnotících metod, 

koncepce norem ISO řady 9000, do které norma ČSN EN ISO 9004:2010 spadá a byla 

představena organizace ENVIFORM a.s. 

V praktické části je zpracováno vlastní sebehodnocení organizace dle metodiky uvedené 

v příloze A normy ČSN EN ISO 9004:2010, včetně grafického zpracování výsledků a návrhů 

na zlepšení. 
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ABSTRACT 

 

     Bachelor thesis deals with analysis of the state organization's quality management system 

in ENVIFORM a.s., using the methodology for implementing self-assessment organization 

listed in Annex A to the standard ČSN EN ISO 9004:2010. The main objective of this thesis 

was to determine the strengths of a quality management system and especially to find 

opportunities for organizational improvement. 

 

     The theoretical part explains the concept of self-assessment and summary methods, 

concepts of ISO 9000 to the standard ČSN EN ISO 9004:2010 fall and was presented with the 

organization ENVIFORM a.s. 

 

     The practical part contains its own self-assessment organizations of the methodology 

specified in Annex A to the standard ISO 9004:2010, including graphic design, results and 

suggestions for improvement. 
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1. ÚVOD 

 

Systém managementu kvality je v současném konkurenčním prostředí samozřejmou 

součástí většiny organizací. Nyní se dostáváme do fáze neustálého zlepšování a 

zefektivňování procesů organizace vedoucím k uspokojování potřeb zákazníků i dalších 

zainteresovaných stran.  

Velice vhodným nástrojem k poznání silných stránek a především příleţitostí ke 

zlepšování můţe být sebehodnocení. Výsledky efektivně aplikovaného sebehodnocení se staly 

významným impulsem k dalšímu rozvoji organizací, včetně organizací poskytujících sluţby 

nebo ve veřejném sektoru. 

V této bakalářské práci bylo provedeno sebehodnocení s vyuţitím metodiky popsané 

v příloze A normy ČSN EN ISO 9004:2010 ve společnosti ENVIFORM a.s., která poskytuje 

sluţby v oblasti pracovního a ţivotního prostředí.  
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2. SEBEHODNOCENÍ  

2.1 Vysvětlení pojmu a přednosti sebehodnocení 

 

Sebehodnocení (self-assessment) je Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM) 

definováno jako všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání organizace 

z hlediska jejích činností i výsledků na bázi EFQM Modelu Excelence. Sebehodnocení 

umoţňuje organizaci poznat její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto 

další zlepšování, následně hodnocené z pohledu dosaţeného pokroku. [1] 

Výraz „všezahrnující“ znamená to, ţe proces sebehodnocení musí zahrnovat všechny 

činnosti organizace bez výjimky a aspekty dosahování ekonomických i mimofinančních 

výsledků jednotlivých organizací. Výraz „systematický“ v sobě obsahuje poţadavek na to, 

aby se sebehodnocení stalo samozřejmou součástí systému managementu organizací, včetně 

nutnosti systematicky pracovat se zjištěními z procesu sebehodnocení. [7] 

Sebehodnocení je v mnohých zahraničních organizacích standardní součástí systémů 

managementu jiţ několik let, je totiţ jedním z klíčových předpokladů úspěšné implementace 

filosofie Total Quality Managemennt (TQM). Výsledky efektivně aplikovaného 

sebehodnocení se staly významným impulsem k dalšímu rozvoji organizací, včetně organizací 

poskytujících sluţby nebo ve veřejném sektoru. [2] 

V normě ČSN EN ISO 9000 se v článku 2.8.4 Sebehodnocení uvádí, ţe sebehodnocení 

organizace je systematickým přezkoumáním činností a výsledků organizace, které se 

porovnávají se systémem managementu kvality nebo s modelem úspěšnosti. [12] 

Hlavním cílem sebehodnocení je odhalení silných a zejména pak slabých stránek 

organizace, které vţdy chápeme jako příleţitosti ke zlepšování.  V tomto směru se podobá 

interním prověrkám (auditům) systémů managementu kvality známým např. z koncepce 

norem ISO 9000. Můţeme si klást otázku, k čemu by organizace měly zavádět další procesy 

měření, kdyţ uţ standardně pouţívají interní audity. Tento názor však nemůţe obstát. 

Sebehodnocení, na rozdíl od interních auditů, organizace provádí na ţádost vlastního 

managementu, nikoli proto, ţe si to přejí zákazníci nebo ostatní zainteresované strany. Určité 

odlišnosti mezi standardně prováděnými interními audity a sebehodnocením plynou uţ 

z porovnání definic obou procesů. [7] 
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Norma ISO 9000:2006 audity definuje jako systematický, nezávislý a dokumentovaný 

proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, 

v němţ jsou splněna kritéria auditu. Kritériem auditu je přitom chápána řada postupů a 

poţadavků, s nimiţ se porovnávají záznamy, ověřená vyjádření o skutečnosti nebo jiné 

informace týkající se objektu auditu. Sebehodnocení se od auditů odlišuje v mnoha oblastech, 

z nichţ některé jsou uvedeny v tabulce č. 1. [7] 

Tabulka č. 1: Základní odlišnosti mezi audity systémů managementu kvality a 

sebehodnocením [7] 

Audit Sebehodnocení 

Prověření stavu systému 

managementu kvality, včetně 

dodrţování dokumentovaných 

postupů. 

Porovnání s předlohou, zahrnující 

všechny aktivity organizace 

Odhalování neshod systémového 

charakteru, nedodrţování postupů a 

směrnic. 

Určení silných a slabých stránek. Slabé 

stránky jsou chápány jako příleţitosti 

ke zlepšování. 

Obvykle realizováno specialistou, 

nezávislým na prověřované oblasti. 

Obvykle realizováno samo na sobě, 

moţná pomoc specialisty.  

Nezávislost není nutností. 

Existují normy pro realizaci. Normy pro realizaci neexistují (zatím). 

Cílem je najít neshody  

(můţe demotivovat). 

Cílem je dosaţení dalšího zlepšení 

(musí být motivující). 

Nemůţe být bází pro 

benchmarkingové aktivity 

Výsledky mají být pouţity pro externí 

benchmarking. 

Doba trvání auditu je několik dní. Doba trvání sebehodnocení je několik 

týdnů aţ měsíců. 

Zákazníkem můţe být i externí 

organizace. 

Zákazníkem je výhradně vedení vlastní 

organizace. 

 

Auditoři musí být nezávislí na prověřované oblasti, a proto nemusí prověřovanou oblast 

dostatečně podrobně poznat a jejich schopnost odhalovat slabé stránky je z toho důvodu 

limitovaná. U sebehodnocení se tzv. pozitivní závislost na posuzované oblasti jeví jako 
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výrazná výhoda: největší šance odhalit příleţitosti ke zlepšování mají logicky ti, kteří 

k daným procesům a výsledkům mají nejblíţe. [7]  

Mezi přednosti sebehodnocení patří, ţe jde o účinnou formu učení se lidí v organizaci, 

protoţe sami zaměstnanci jsou motivováni a vedeni k odhalování silných a slabých stránek 

vykonávaných činností a dosahovaných výsledků. Vyţaduje však schopnost sebereflexe na 

všech úrovních organizace a musí být doprovázeno systematickým porovnáváním vlastních 

aktivit s aktivitami těch, kteří vykazují vyšší výkonnost. [9] 

Je silným nástrojem hledání slabých míst, za předpokladu ţe je naplňován princip pravdy. 

Systematické odkrývání slabých míst, které jsou povaţovány automaticky za příleţitosti ke 

zlepšování, je v souladu s principem učení se na vlastních chybách moţná nejefektivnější 

cestou získávání nových znalostí. [9] 

 

2.2 Metody sebehodnocení  

 

V současnosti je k dispozici několik odlišných metod sebehodnocení. Jednotlivé metody se 

mezi sebou liší zejména exaktností a objektivitou výsledků, svou náročností na zdroje nebo 

dobou trvání. Všechny metody sebehodnocení však mají společný základní algoritmus, 

zobrazený na obrázku č. 1. [7] 

 

2.2.1 Metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA) 

 

Pouţití této metody je podmíněno vyuţitím posuzovatelů, kteří absolvovali speciální 

licencovaný výcvik v EFQM. Představuje nejnáročnější, ale současně i nejobjektivnější 

sebehodnotící metodu, je totoţná s postupem sebehodnocení organizací, které se ucházejí o 

tuto prestiţní cenu.  V kontextu ISO 9004 nelze tuto metodu vůbec aplikovat.[3]  
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Obrázek č. 1: Základní algoritmus sebehodnocení [7] 
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Zpracování plánu 
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2.2.2 Metoda „pro forma“ 

 

Aplikace přístupu, kterému se říká „pro forma“ je časově i zdrojově méně náročná při 

zachování poměrně vysoké objektivity sebehodnocení. Jejím charakteristickým rysem je 

vyuţití předem vytvořených formulářů (vzor je uveden na obrázku č. 2). Doporučuje se, aby 

kaţdému z dílčích kritérií EFQM Modelu Excelence byl věnován jeden formulář. V koncepci 

ISO je tato metoda rovněţ aplikovatelná s tím, ţe by struktura formulářů měla odpovídat 

struktuře kapitol a článků podle ISO 9004. [7] 

SEBEHODNOCENÍ – METODA PRO FORMA 

Příklad formuláře 

VEDENÍ 

Dílčí kritérium 1a: 

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

Oblasti zaměření: 

Jak vůdcové 

 rozvíjejí misi, vizi a kulturu organizace, 

 rozvíjejí etiku, hodnoty a odpovědnost 

vůči veřejnosti s ohledem na kulturu 

organizace, 

 přezkoumávají a zlepšují efektivnost 

vlastního vůdcovského chování, 

 jsou aktivně zapojeni do činností 

zlepšování, 

 stimulují a podporují delegování 

pravomocí, tvořivost a inovace, např. 

změnami organizační struktury, 

podporou učení se apod., 

 podporují a motivují vyhledávání 

příleţitostí ke zlepšování, 

 stimulují a podporují spolupráci v 

rámci organizace. 

Silné stránky: 

 vrcholové vedení uplatňuje model 

manaţerských kompetencí na podporu 

hodnot organizace, 

 efektivnost vůdcovského chování je 

hodnocena v rámci sociálních auditů 

zaměstnanců kaţdý rok, 

 byly poskytnuty důkazy o přímém 

zapojení vrcholového vedení do většiny 

projektů zlepšování. 

Oblasti zlepšování: 

 střední management je pouze omezeně 

zapojen do zlepšování, 

 nebyl poskytnut ţádný důkaz o 

přezkoumávání zjištění za sociálních 

auditů, které se týkají chování 

vrcholových manaţerů.  

 

 

Důkazy: 

 model manaţerských kompetencí je přístupný na Intranetu, 

 zveřejnění strategických vyhlášení, 
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 výsledky sociálních auditů za posledních 5 let,  

 seznam projektů zlepšování realizovaných v organizaci kaţdý rok, 

 popis organizační struktury. 

Přístupy: 

55% 

Přerozdělení: 

45% 

Posuzování  

a přezkoumání: 

20% 

Celkové 

hodnocení: 

40% 

Obrázek č. 2: Vzor formuláře pro sebehodnocení metodou „pro forma“ [7] 

 

2.2.3 Metoda maticového diagramu 

 

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

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

výsledků výkonnosti) a počet řádků je závislý na rozhodnutí, kolik úrovní dosaţeného stavu 

bude v matici definováno. Doporučuje se, aby počet řádků byl 10, to znamená, ţe pro kaţdé 

z hlavních kritérií je maticí vypracován soubor deseti vyhlášení o reálné úrovni plnění 

poţadavku modelu. Dosaţenou úroveň tým posuzovatelů hodnotí přidělením bodů od 1 do 

10. Výřez hodnotící matice pro dvě z kritérií EFQM Modelu Excelence (jde o kritérium 5 – 

procesy a kritérium 6 – výsledky směrem k zákazníkům) je znázorněn na obrázku č. 3. Jde 

patrně o nejméně komplikovanou, zároveň ale i nejméně objektivní a přesnou metodu 

sebehodnocení. V koncepci ISO se jeví aplikace této metody sebehodnocení jako příliš 

povrchní a tedy i nevhodná, zvláště tehdy, pokud by sloupce měly odpovídat kapitolám 5 aţ 8 

normy ISO 9004. [7] 

Počet 

bodů 

Kritérium: PROCESY Kritérium: VÝSLEDKY 

SMĚREM K ZÁKAZNÍKŮM 

10 Klíčové procesy jsou řízeny a nepřetrţitě 

zlepšovány 

Existují pozitivní trendy 

spokojenosti zákazníků 

9 Je prokázána existence dokumentovaných 

systémů managementu organizace 

Plněno je 75 % cílů v oblasti 

spokojenosti a loajality 

zákazníků 

8 Výkonnost procesů organizace je 

prokazatelně propojena s poţadavky 

zákazníků a jiných zainteresovaných stran 

Plněno je 50 % cílů v oblasti 

spokojenosti a loajality 

zákazníků 

7 Existují postupy tvorby a vyuţívání Všichni zaměstnanci pochopili 
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ukazatelů hodnocení klíčových procesů 

organizace 

cíle v oblasti spokojenosti a 

loajality zákazníků 

6 Výsledky výkonnosti procesů jsou 

přezkoumávány a vyuţívány jako báze 

pro procesy zlepšování 

V organizaci byly odhaleny 

vlivy na spokojenost a loajalitu 

zákazníků a podle toho byly 

upraveny cíle podnikání 

5 U vybraných klíčových procesů byl 

uplatněn algoritmus zlepšování 

Organizace vyhodnocuje 

spokojenost interních zákazníků 

a byly zde prokázány pozitivní 

trendy 

4 V organizaci byl definován cyklus 

zlepšování s jasnými cíli 

Je prokazatelná závaţnost cílů 

organizace s ohledem na 

spokojenost zákazníků 

3 Je pravidelně vyhodnocována efektivnost 

klíčových procesů 

Cíle organizace v oblasti 

spokojenosti zákazníků se staly 

impulzem pro zlepšování 

2 Klíčové procesy jsou řízeny podle 

procesního modelu 

Jsou sledovány trendy ve vývoji 

stíţností zákazníků 

1 V organizaci byly definovány klíčové 

procesy 

Práce se stíţnostmi a 

reklamacemi má náhodný 

charakter 

Obrázek č. 3: Výřez hodnotící matice pro kritéria „Procesy“ a „Výsledky směrem 

k zákazníkům“ [7] 

 

2.2.4 Metoda workshopu 

 

Metoda, kde roli posuzovatelů přebírají jednotliví členové vrcholového vedení. Vrcholové 

vedení zde má totiţ přímou odpovědnost nejenom za vyhodnocení stavu organizace, ale i za 

sběr a vyhodnocení dat. Zkušenosti ukazují, ţe by ale celý proces učinila efektivnějším účast 

minimálně jednoho vycvičeného posuzovatele, který by však nikdy neměl hrát roli 

rozhodujícího arbitra, ale pouze moderátora a rádce. Tímto rysem je metoda workshopu mezi 

přístupy k sebehodnocení zcela jedinečná a povaţuje se za nejlepší nástroj učení se 

vrcholového vedení. V koncepci ISO by mohl být zachován postup této metody v plné míře. 

[9] 
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2.2.5 Metoda dotazníková 

 

Má nejblíţe k procesům interních auditů systémů managementu kvality. Evropská nadace 

pro management jakosti pro tento účel vytvořila speciální dotazník, kde je kaţdému 

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

ohodnocena procenty od 0 do 100. Vzor listu dotazníku pro hodnocení kritéria partnerství a 

zdroje podle EFQM Modelu Excelence je na obrázku č. 4. Organizace si vytvoří dotazník 

podle svého uváţení a podle charakteru procesů organizace, který umoţní lépe podchytit 

zvláštnosti organizací. Postup při této metodě je prakticky shodný s metodou maticového 

diagramu. Tato metoda vyţaduje nejméně náročný výcvik, na druhé straně jsou však její 

výsledky spíše orientační a nemohou být bází pro externí benchmarking. Metoda 

sebehodnocení, která je popisována v příloze A ISO 9004 má k dotazníkové metodě velmi 

blízko. [7] 

 

SEBEHODNOCENÍ – VZOR DOTAZNÍKU 

Kritérium 3: Jak organizace řídí, rozvíjí a 

uvolňuje potenciál svých zaměstnanců v zájmu 

podpory strategie a efektivního vykonávání 

činností. Pro kaţdou z následujících otázek 

proveďte hodnocení stupni 1 aţ 5 týkající se 

moţných vyhlášení ve sloupcích Přístupy, 

Rozšíření, Posouzení a přezkoumání, Výsledky 

1 – neexistují důkazy,  

2 – existují jasné důkazy 

Přístup 

Je zřejmý 

vhodný 

přístup, a 

pokud 

ano, 

podporuje 

i jiné 

přístupy? 

Rozšíření 

Do jaké 

míry byly 

přístupy 

uţ 

zavedeny? 

Posouzení 

přezkoumán

í 

Existují 

měřítka 

k posouzení 

efektivnosti 

přístupů a 

jsou uţívána 

měřítka 

k přezkoumá

ní a zlepšení 

přístupů? 

Výsledky 

Jaké byly 

uţ 

dosaţeny 

výsledky 

(přínosy) 

díky 

vhodným 

přístupům

? 

1. Jak je zjištěno, ţe plán rozvoje lidských zdrojů 

je navázán na strategii organizace? 

    

2. Jaké jsou klíčové politiky rozvoje lidských 

zdrojů v organizaci (např. v oblasti náboru, 

rozvoje kariéry apod.)?  
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3. Jak vyuţíváte zpětnou vazbu od zaměstnanců 

pro zlepšování politiky rozvoje lidských zdrojů?   

    

atd.     

Obrázek č. 4: Vzor listu dotazníku u dotazníkové metody sebehodnocení – kritérium 

„Lidé“ [7] 

 

2.2.6 Metoda zapojení spolupracovníků 

 

Je typická nejširším zapojením zaměstnanců organizace do všech fází sebehodnocení. Toto 

zapojení je výrazně vyšší neţ u jakékoliv výše popisované metody a u malých a středních 

firem se dokonce dá uvaţovat i o účasti všech zaměstnanců. Je další ze zdrojově náročných 

metod, která vhodně vyuţívá některé prvky předchozích metod, zejména metody simulace 

Evropské ceny za jakost. I zde je nutností vyuţít posuzovatele, kteří absolvovali speciální 

výcvik např. v Evropské nadaci pro management jakosti. Obecně je tato metoda hodnocena 

jako druhá nejnáročnější na zdroje a spotřebu času, ale zároveň je hodnocena i jako druhá 

nejobjektivnější. Tato metoda je rovněţ plně aplikovatelná i ve vazbě na normu ISO 9004. [9] 

 

Doposud uvedené metody sebehodnocení byly speciálně připraveny odborníky EFQM a 

předpokládají samozřejmé vyuţití jako báze pro posuzování EFQM Modelu Excelence, který 

je v zahraničí zatím nejpouţívanějším modelem. [4] 

EFQM Model Excelence má 9 základní kritérií (vedení, lidé, politika a strategie, 

partnerství a zdroje, procesy, výsledky vzhledem k zaměstnancům, výsledky vzhledem 

k zákazníkům, výsledky vzhledem ke společnosti, klíčové výsledky výkonnosti), která jsou 

dále členěna do 32 dílčích kritérií. [15] 

Procesy sebehodnocení jsou v mnohých zahraničních organizacích standardní součástí 

systémů managementu uţ několik let. Sebehodnocení je totiţ jedním z klíčových předpokladů 

úspěšné implementace filozofie Total Quality Management (TQM) do firemního prostředí. 

V naprosté většině případů bylo sebehodnocení aplikováno efektivně a získané výsledky se 

staly významným impulsem k dalšímu rozvoji organizací a zlepšování ekonomických i 

mimoekonomických výsledků. [4] 
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2.2.7 Metoda sebehodnocení s využitím modelu CAF 

 

Pro sebehodnocení všech druhů organizací veřejné správy byl vytvořen společný hodnotící 

rámec obecně označovaný jako model CAF (The Common Assessment Framework).  CAF je 

model vyvinutý v rámci EU za účelem zlepšování kvality a výkonnosti veřejné správy, jako 

zjednodušená verze modelu EFQM. [3] 

 

2.2.8 Metoda sebehodnocení podle normy ČSN EN ISO 9004:2010 

 

Naprostá většina manaţerů českých firem zatím respektuje koncepci ISO, a proto 

k nastartování procesu sebehodnocení v českých firmách můţe být vhodným modelem právě 

norma ISO 9004, která v příloze A popis sebehodnocení uvádí. [7] 

Norma ISO 9004 propaguje hned ve svém úvodu sebehodnocení jako důleţitý nástroj 

přezkoumávání úrovně vyspělosti organizace a uvádí ho jako samostatný článek 8.3.4 

Sebehodnocení v rámci kapitoly 8 – Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání, nástroj 

pro sebehodnocení je pak uveden v příloze A této normy. Je zde uţito pět úrovní vyspělosti, 

kdy úroveň 1 odpovídá základní úrovni a úroveň 5 nejlepší praxi. [14] 

Norma ISO 9004 popisuje sebehodnocení jako komplexní a systematické přezkoumávání 

činností a výsledků organizace vztaţené ke zvolenému standardu. [14] 

Podstatou sebehodnocení je to, ţe posuzovatelé na základě podrobného a systematického 

sběru a vyhodnocení dat z vlastní organizace posuzují efektivnost přístupů k řízení 

jednotlivých procesů i celé organizace. Výstupem by měla být identifikace silných a slabých 

stránek systému managementu, našich procesů a činností. Zatímco slabé stránky chápeme 

jako příleţitosti ke zlepšování, u silných stránek se musíme zamyslet nad tím, co musíme 

v budoucnosti pro jejich udrţení udělat. Dalším výstupem sebehodnocení je ucelený pohled 

na výkonnost organizace a určení stupně vyspělosti našeho systému managementu vůči 

zvolenému standardu. [6] 

Sebehodnocení lze vyuţít při stanovování priorit, plánování, zavádění zlepšování nebo 

inovací. Výsledky sebehodnocení podporují: 

- neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace  
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- rozpoznání nejlepší praxe 

- identifikaci příleţitostí ke zlepšování 

- inovace procesů, produktů a struktur organizace 

- vývoj směrem k dosahování a podporování udrţitelného úspěchu organizace [14] 

 

Metodika pro provádění sebehodnocení v organizaci je popsána v příloze A normy ISO 

9004 a zahrnuje tyto prvky: 

a) stanovení rozsahu sebehodnocení v rámci organizace 

- určení částí organizace, které mají být posuzovány 

 

b) výběr typu posuzování 

- sebehodnocení podle klíčových prvků, které by mělo být pravidelně prováděno 

vrcholovým vedením, aby byl získán celkový pohled na chování organizace a její 

současnou výkonnost 

- sebehodnocení podle podrobných prvků v souladu s články normy ISO 9004 

- sebehodnocení podle podrobných prvků v souladu s články normy ISO 9004 

s dodatečnými nebo novými kritérii nebo úrovněmi 

Sebehodnocení podle podrobných prvků by mělo být prováděno operativním managementem 

a vlastníky procesů tak, aby získali velmi důkladný přehled o chování organizace a její 

současné výkonnost 

c) identifikaci toho, kdo bude odpovědný za sebehodnocení, kdy a kým bude prováděno 

 

d) identifikaci úrovně vyspělosti kaţdého jednotlivého procesu organizace porovnáním 

současného stavu organizace s příklady uvedenými v příloze A – srovnání zahájíme na 

úrovni 1 a postupujeme k vyšší úrovni vyspělosti, současná úroveň vyspělosti bude 

nejvyšší dosaţená úroveň bez mezer v úrovních předchozích 

 

e) zpracování výsledků do zprávy 

 

 

f) posouzení současné výkonnosti procesů organizace a identifikaci oblastí pro zlepšování 

a/nebo inovace 
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Dokončení sebehodnocení podle prvků normy ISO 9004 by mělo vyústit v akční plán 

zlepšování nebo inovací, který vyuţije vrcholové vedení jako vstup pro plánování a 

přezkoumání. [14] 

 

2.3 Překážky při sebehodnocení 

 

Sebehodnocení můţe narazit i na řadu překáţek, z nichţ naprostá většina je vyvolána 

subjektivními faktory. Jako naprosto limitující se v českém prostředí ukazuje minimální 

znalost manaţerů o podstatě, smyslu a efektech sebehodnocení. Manaţeři českých firem často 

ani netouţí po získání podobných znalostí, tento aspekt je zřejmější v prostředí malých a 

středních podniků. [9] 
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3. KONCEPCE NOREM ŘADY ISO 9000 

3.1 Obecně 

 

V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem, které 

se nezabývaly technickými poţadavky na výrobky a procesy, ale výhradně na systém – 

systém kvality. Původně šlo o pětici norem, nejčastěji označovaných jako normy ISO řady 

9000. Ty v roce 1994 inovovaly svůj obsah a také se časem rozrostla jejich struktura, navíc 

byla rozvíjena i sada norem ISO řady 10000 jako doplňující standardy pro řadu ISO 9000. [5] 

Tzv. velká novela proběhla v prosinci roku 2000, v posledním vydání normy z roku 2008 

nebyly změněny pasáţe specifikující poţadavky na systém managementu kvality. 

Soustavu norem řady ČSN EN ISO 9000 dnes tvoří tyto normy: 

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

ČSN EN ISO 9001:2010 Systémy managementu kvality – Poţadavky 

ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udrţitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality [11] 

Základem pojetí koncepce těchto norem je princip procesního přístupu, tzn. ţe systém 

managementu kvality není povaţován za mnoţinu prvků, ale soustavu na sebe navazujících 

procesů. Normy ISO řady 9000 mají generický (univerzální) charakter, jejich aplikace 

nezávisí na charakteru procesů a jsou pouţitelné jak ve výrobních organizacích, tak 

organizacích poskytujících sluţby. Závaznými se stávají aţ v okamţiku, kdy se dodavatel 

zaváţe odběrateli, ţe u sebe aplikuje systém managementu kvality podle těchto norem. [6] 

 

3.2 ČSN EN ISO 9000:2006 

 

 Norma ČSN EN ISO 9000:2006 specifikuje terminologii a definuje tyto základní principy 

managementu kvality: 

1. Zaměření na zákazníka 

2. Vedení a řízení lidí 
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3. Zapojení lidí 

4. Procesní přístup 

5. Systémový přístup k managementu 

6. Neustálé zlepšování 

7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy [12] 

 

3.3 ČSN EN ISO 9001:2010 

  

 V ČSN EN ISO 9001:2010 jsou specifikovány poţadavky na systém managementu kvality, 

který můţe být organizacemi pouţíván pro interní aplikaci, pro certifikaci nebo pro smluvní 

účely. Tato norma je zaměřena na efektivnost systému managementu kvality při plnění 

poţadavků zákazníka. Podstatné jsou v této normě kapitoly: 

kapitola 4. Systém managementu kvality 

 - kde jsou specifikovány poţadavky na dokumentaci a její řízení 

kapitola 5. Odpovědnost managementu 

 - kde jsou uvedeny poţadavky na angaţovanost a aktivitu vrcholového vedení 

kapitola 6. Management zdrojů 

 - kde je řešena problematika lidských zdrojů, infrastruktura a pracovní prostředí 

kapitola 7. Realizace produktu 

 - nejobsáhlejší kapitola, která se zabývá plánováním realizace produktu, návrhem, vývojem 

a výrobou produktu, řízením monitorovacího a měřícího zařízení, procesy týkajícími se 

zákazníka a nákupem 

kapitola 8. Měření, analýza a zlepšování 

 - kde jsou specifikovány poţadavky měření spokojenosti zákazníka, provádění interních 

auditů, monitorování a měření procesů a produktu, řízení neshodného produktu, analýza dat a 

zlepšování. [13] 
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3.4 ČSN EN ISO 9004:2010 

 

Dne 1. 11. 2009 byla mezinárodní standardizační organizací ISO uvolněna pro pouţívání 

nová norma ze základního souboru standardů pro systémy managementu kvality ISO 9004, 

jeţ se do českého standardizačního systému zařadila v květnu 2010. [8] 

Poskytuje návod, který má slouţit jako podpora při dosahování udrţitelného úspěchu 

jakékoli organizace působící v náročném, komplexním a stále se měnícím prostředí. [14] 

Staví na běţně známých poţadavcích normy ISO 9001 (v české verzi jako ČSN EN ISO 

9001:2009), ale celý systém managementu je zde podstatně rozšířen. [8] 

Norma ISO 9004 se dívá na management kvality ze širšího pohledu neţ ISO 9001, oproti 

zaměření na zákazníka v ISO 9001 zohledňuje potřeby a očekávání všech zainteresovaných 

stran, tj. nejenom zákazníků, ale i lidí uvnitř organizace, vlastníků/akcionářů, dodavatelů, 

společnosti a dalších. Rozšířený model procesně orientovaného systému managementu kvality 

je uveden na obrázku č. 5. [14] 

Obrázek č. 5: Rozšířený model procesně orientovaného systému managementu kvality [14] 
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Vnitřní kruh na obrázku je vymezen pro strukturalizaci základních poţadavků normy ISO 

9001, které musí organizace plnit, pokud chce získat certifikát systému managementu kvality. 

Tyto poţadavky se týkají odpovědnosti vrcholového vedení, managementu zdrojů, realizace 

produktů a měření, analýz a zlepšování. Je nutné je chápat v kontextu moţného stavu 

vyzrálosti systému managementu jako nejnutnější minimum moţného. Vnější kruh zahrnuje 

soubor doporučení, která by měla být respektována těmi organizacemi, jeţ nejenom touţí po 

certifikátu, ale zejména vnitřně systematicky rozvíjejí svůj systém managementu jako 

předpoklad dlouhodobého úspěchu a vysoké výkonnosti. Tato doporučení jsou zde 

strukturována do šesti základních oblastí: 

 Řízení udrţitelného úspěchu organizace 

 Strategie a politika 

 Management zdrojů 

 Management procesů 

 Monitorování, měření, analýza a přezkoumání 

 Zlepšování, inovace a učení se 

Takto jsou pojmenovány i stěţejní kapitoly nové normy ČSN EN ISO 9004:2010 a v jejich 

rámci můţeme najít mnoho doporučení, která vycházejí ze zobecnění nejlepší světové praxe. 

[8] 

Norma ISO 9004 by mohla sehrát důleţitou roli při postupné změně myšlení manaţerů tak, 

aby byli ochotni přijmout i ostatní doporučení pro zvládnutí koncepce TQM, tj. ta doporučení, 

která se v normě ISO 9004 neobjevují. [7] 
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4. ORGANIZACE ENVIFORM a.s. 

4.1 Systém řízení kvality organizace ENVIFORM a.s. 

 Organizace ENVIFORM a.s. má vytvořen dokumentovaný integrovaný systém řízení 

(IMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Systém IMS dle výše 

uvedených norem je vybudován pro následující činnosti: 

 Poradenské činnosti v oblasti kvality, ekologie, bezpečnosti práce a pracovního 

prostředí 

 Činnosti akreditovaného Centra laboratoří, jehoţ součástí je: 

Laboratoř vod 

Laboratoř měření emisí 

Zkušební laboratoř pracovního a ţivotního prostředí 

Zkušební laboratoř mechanických a technologických vlastností 

 

 Při vytváření systému managementu kvality organizace definovala procesy potřebné pro 

systém managementu kvality a pro jeho aplikaci v celé organizaci. Efektivnost a řízení 

hlavních procesů v organizaci je zajištěna stanovením metrik pro tyto procesy, jejich 

monitorováním a následným vyhodnocováním. [10] 

 

4.2 Historie a vývoj společnosti ENVIFORM a.s. 

 

 Dnešní společnost ENVIFORM a.s. se původně jmenovala Třinecký Vkus, s.r.o., později pak 

ENVIFORM, s.r.o. 

 

4.2.1 Třinecký Vkus, s.r.o. 

 

Společnost ENVIFORM a.s. byla zaloţena v roce 1999 pod názvem Třinecký Vkus, s.r.o. 

jako projekt vytvoření nových pracovních příleţitostí pro ţeny, které v rámci restrukturalizace 

Třineckých ţelezáren, a.s. přišly o místo. Po  jejich rekvalifikaci na šičky se začalo s šitím 

pracovních oděvů. Od roku 2000 byly činnosti společnosti rozšířeny o údrţbu, praní a 
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nehořlavou úpravu osobních ochranných pracovních prostředků, následně i o jejich distribuci 

v TŢ, a.s. a dceřiných společnostech tak, aby koloběh výroba, distribuce a praní zůstaly 

v jednom logistickém toku. V současné době jsou tyto činnosti organizačně začleněny pod 

střediska: šicí dílna, prádelna a sklady. 

V roce 2001 pak došlo ke zlomovému okamţiku, kdy společnost začala poskytovat sluţby 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně měření faktorů pracovního prostředí ve 

Zkušební laboratoři pracovního a ţivotního prostředí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nyní organizačně začleněna pod středisko BOZ a 

zajišťuje sluţby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany, identifikace 

a prevence rizik na pracovištích i školení v oblasti BOZP. 

Zkušební laboratoř pracovního a ţivotního prostředí je součástí střediska pracovního 

prostředí a provádí akreditovaná měření pro kategorizaci prací, pro kolaudační účely při 

uvádění zařízení do zkušebního a trvalého provozu, technická měření pro účely navrţení 

opatření k odstranění rizik, měření pro zpracování hlukových studií a další. 

Základní  parametry pracovního prostředí se v této laboratoři  začaly měřit uţ v roce 1964. 

V letech 1980-1989 byla ustanovena referenční jednotkou pro všechny ostatní hygienické 

laboratoře působící pod tehdejším generálním ředitelstvím hutnictví ţeleza.  V  roce 2001 

byla laboratoř vyčleněna z TŢ, a.s. a přešla pod společnost Třinecký Vkus, s.r.o. a začala s 

přípravou na získání akreditace u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Osvědčení o 

akreditaci laboratoř získala v roce 2002 pro 8 zkušebních metod v oblasti  stanovení 

koncentrace prachu, měření hluku, vibrací  a osvětlení. Dále pak v roce 2006 byla akreditace 

rozšířena o zkušební metodu v oblasti měření mikroklimatických parametrů prostředí a v roce 

2010 o další dvě metody – měření akustického výkonu zdrojů hluku a měření emisního 

akustického tlaku. 

V roce 2002 byla společnost Třinecký Vkus, s.r.o. rozšířena o autorizovanou Laboratoř 

měření emisí, která dnes organizačně spadá pod středisko ochrany čistoty ovzduší. V roce 

2006 začala laboratoř s přípravou na akreditaci, kterou získala začátkem roku 2007 

pro zkušební metody měření plynných emisí a emisí tuhých znečišťujících látek. V roce 2008 

laboratoř svou akreditaci rozšířila o měření emisí persistentních organických látek, těţkých 

kovů a těkavých organických látek a dnes provádí stanovení 12 parametrů dle akreditovaných 

metod.  
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Další rozšíření společnosti Třinecký Vkus, s.r.o. nastalo v roce 2003, kdy spolu s pracovní 

skupinou ekologů a maloobjemových odpadů přišla do společnosti Laboratoř vod. V té době 

laboratoř jiţ udrţovala osvědčení o správné činnosti laboratoře vydané střediskem pro 

posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB, VÚV T.G.M. v Praze) a to  od roku 1989. 

V roce 2008 Laboratoř vod získala osvědčení o akreditaci u Českého institutu pro akreditaci, 

o.p.s. (ČIA). Tento krok byl učiněn pro jednotnost akreditací v celé firmě. V současné době 

má laboratoř 18 akreditovaných metod (analýz), provádí akreditované odběry vzorků vod a 

organizačně spadá pod středisko ochrany čistoty vod. 

Pracovní skupina ekologů a maloobjemových odpadů dnes organizačně spadá pod 

středisko ekologie a maloobjemových odpadů, které se zabývá poradenstvím v oblasti 

ekologie a ţivotního prostředí, cyklickým svozem vytříděných sloţek odpadů, skartací 

dokumentů a poradenstvím v oblasti odpadového hospodářství. 

 

4.2.2 ENVIFORM, s.r.o. 

 

V roce 2004 byla společnost Třinecký Vkus, s.r.o. přejmenována na společnost 

ENVIFORM, s.r.o. a zaměstnávala cca 100 lidí. Poskytovala komplexní sluţby a poradenství 

v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně měření faktorů pracovního 

prostředí, v oblastech ochrany čistoty ovzduší, vod, ekologie a odpadů.   

V roce 2007 byla ze společnosti VVT - Vítkovice válcovna trub, a.s. (nynější 

VÁLCOVNA TRUB TŢ, a.s.) vyčleněna Zkušební laboratoř mechanických a 

technologických vlastností a přešla pod firmu ENVIFORM, s.r.o. V roce 2008 zkušebna 

splnila poţadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a úspěšně ukončila náročný proces 

akreditace a získala osvědčení o akreditaci u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). V 

současné době má laboratoř 7 akreditovaných metod, mezi které spadá např. Zkouška tvrdosti 

dle Brinella, Zkouška tahem, Zkoušky rázem v ohybu a další. 

Další etapou rozvoje společnosti byla snaha vyhovět potřebám zákazníků a zakomponovat 

všechny uvedené procesy do kontextu systémů kvality. V roce 2007 se společnost 

ENVIFORM, s.r.o. rozšířila o odborníky z oblasti kvality, kteří v současné době spadají pod 

středisko řízení a kontrola jakosti a poskytují sluţby, poradenství, audity i školení v oblasti 

ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. 



21 

 

4.2.3 ENVIFORM a.s. 

 

V roce 2009 byla společnost ENVIFORM, s.r.o. přejmenována na společnost ENVIFORM 

a.s., v té době zaměstnávala 165 lidí. Začátkem roku 2010 získalo akreditaci tzv. Centrum 

laboratoří (CL), kterým došlo ke sloučení všech zkušebních laboratoří. 

K 1. 1. 2010 byla společnost rozšířena o Zkušební laboratoř chemických a fyzikálních 

analýz a o středisko revize. V té době pracovalo ve společnosti ENVIFORM a.s. cca 200 lidí. 

Zkušební laboratoř chemických a fyzikálních analýz, která organizačně spadá pod 

středisko chemických a fyzikálních analýz, provádí chemické a fyzikální rozbory kapalných a 

tuhých paliv, alternativních paliv, olejů, odpadních, energetických a povrchových vod, 

topných plynů a spalin, zkoušky všech materiálů v oboru koksárenství. V průběhu roku 2010 

byla laboratoř chemických a fyzikálních analýz začleněna do Centra laboratoří, jehoţ 

akreditace byla rozšířena o dalších 9 akreditovaných zkušebních postupů. 

Středisko revize provádí revize, zkoušky, kontroly a prohlídky vyhrazených, určených a 

nevyhrazených tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových 

zařízení, podrobné prohlídky ocelových konstrukcí ZZ, jeřábových drah a dalších ocelových 

konstrukcí. 

K poslednímu rozšíření společnosti došlo k 1. 1. 2011, kdy společnost významným 

způsobem rozšířila činnost o tzv. Centrum zkušeben, které provádí zkoušení oceli, ţeleza, 

litiny, ocelového a kovového odpadu, zkoušení sypkých materiálů na bázi ţeleza i 

s neţeleznou matricí, různých druhů strusek, kameniv, granulátů a hutních odpadů, zkoušení 

ţáruvzdorných materiálů, zkoušení struskotvorných přísad: vápen a vápenců a podobných 

materiálů, zkoušení feroslitin a hliníkových slitin, zkoušení barevných kovů a mechanické 

zkoušky kovů. V současné době probíhá akreditace Centra zkušeben u Českého institutu pro 

akreditaci, o.p.s. (ČIA). 

Společnost ENVIFORM a.s. nyní zaměstnává cca 350 odborníků z celé řady oborů a 

poskytuje prostřednictvím outsourcingu či dílčích objednávek poradenské a laboratorní sluţby 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), poţární ochrany (PO), pracovního i 

ţivotního prostředí, ekologie, systémů kvality, metrologie, zkušebnictví, revizí vyhrazených i 

nevyhrazených technických zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). 

[16] 
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5. SEBEHODNOCENÍ ORGANIZACE  

5.1 Postup sebehodnocení 

 

Při sebehodnocení v naší organizaci jsem postupovala dle metodiky pro provádění 

sebehodnocení v organizaci, která je popsána v příloze A normy ISO 9004: 

a) stanovení rozsahu sebehodnocení v rámci organizace 

- posuzování bylo provedeno v organizaci ENVIFORM a.s.   

 

b) výběr typu posuzování 

- bylo zvoleno sebehodnocení podle podrobných prvků v souladu s články normy ISO 

9004 a bylo prováděno ve spolupráci s vlastníky procesů  

 

c) identifikace toho, kdo bude odpovědný za sebehodnocení, kdy a kým bude prováděno 

- převzala jsem odpovědnost za provádění sebehodnocení, které probíhalo v 1. čtvrtletí 

roku 2011 

 

d) identifikace úrovně vyspělosti kaţdého jednotlivého procesu organizace porovnáním 

současného stavu organizace s příklady uvedenými v příloze A  

- úrovně vyspělosti systému managementu kvality byly stanoveny srovnáním s příklady 

uvedenými v příloze A normy ISO 9004; současná úroveň vyspělosti byla stanovena 

jako nejvyšší dosaţená úroveň bez mezer v úrovních předchozích 

 

e) zpracování výsledků do zprávy 

- po přezkoumání všech článků normy ISO 9004 jsem zpracovala výsledky 

sebehodnocení do zprávy  

 

f) posouzení současné výkonnosti procesů organizace a identifikace oblastí pro zlepšování 

a/nebo inovace 

 

5.2 Stanovení úrovní vyspělosti  

 

Úrovně vyspělosti systému managementu kvality byly stanoveny srovnáním s příklady 

uvedenými v příloze A normy ISO 9004; současná úroveň vyspělosti byla stanovena jako 
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nejvyšší dosaţená úroveň bez mezer v úrovních předchozích. Úrovní 1 označujeme základní 

úroveň aţ úrovní 5 nejlepší praxi. Zjištěná úroveň vyspělosti jednotlivých prvků systému 

managementu kvality a jejich popis byl zpracován do přehledných tabulek: 

Tabulka 2: Sebehodnocení podle podrobných prvků kapitoly 4 – Management pro udrţitelný 

úspěch organizace 

Články ISO 9004 Úroveň vyspělosti dle ISO 9004 a její popis 

4.1 (Management 

pro udrţitelný 

úspěch organizace) 

Obecně 

4 

Systém managementu organizace byl rozšířen tak, ţe zahrnuje i 

jiné disciplíny – environmentální management. 

 

4.2 Udrţitelný 

úspěch 
5 

V minulosti docházelo k udrţitelnému zlepšování výkonnosti, 

existují důkazy o plánování pro delší období. 

4.3 Prostředí 

organizace 
5 

Posuzování rizik a plánování jsou trvalé procesy, které slouţí ke 

zmírňování všech rizik. 

4.4 Zainteresované 

strany, potřeby a 

očekávání 

3 

Tam, kde je to proveditelné, jsou uspokojovány potřeby a 

očekávání zainteresovaných stran. 

 

 

Tabulka 3: Sebehodnocení podle podrobných prvků kapitoly 5 – Strategie a politika 

Články ISO 9004 Úroveň vyspělosti dle ISO 9004 a její popis 

5.1 (Strategie a 

politika) Obecně 

5.2 Formulování 

strategie a politiky 4 

Strategie, politiky a cíle jsou formulovány strukturovaným 

způsobem. Strategie a politiky pokrývají aspekty vztahující se 

k relevantním zainteresovaným stranám. Výsledky procesů 

formulování strategie a politiky organizace jsou v souladu 

s potřebami zainteresovaných stran. Před schválením plánů jsou 

hodnoceny hrozby, příleţitosti a dostupnost zdrojů. Fungují 

strukturovaná a pravidelná přezkoumávání procesu plánování.  

5.3 Uplatňování 

strategie a politiky 
3 

Je prováděno měření vývoje směrem k dosahování strategických 

cílů organizace. Jsou analyzovány a řešeny pozitivní a negativní 
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odchylky od plánů. 

5.4 Komunikace o 

strategii a politice 
4 

Změny politiky jsou vzájemně sdělovány mezi relevantními 

zainteresovanými stranami a všemi úrovněmi organizace. 

 

Tabulka 4: Sebehodnocení podle podrobných prvků kapitoly 6 – Management zdrojů 

Články ISO 9004 Úroveň vyspělosti dle ISO 9004 a její popis 

6.1 (Management 

zdrojů) Obecně 
4 

Jsou hodnocena rizika potenciálního nedostatku zdrojů. Přístupy 

organizace k řízení zdrojů jsou prokazatelně efektivní a účinné. 

6.2 Finanční zdroje 
4 

Finanční rizika jsou zmírňována. Jsou předvídány a plánovány 

budoucí finanční potřeby. 

6.3 Lidé uvnitř 

organizace 3 

Lidé mají v rámci procesů jasné odpovědnosti a cíle a jsou si 

vědomi jejich vazby na celou organizaci. Je vytvořen systém 

získávání dovedností, jehoţ součástí je mentorování a koučování. 

6.4 Partneři a 

dodavatelé 
2 

Fungují procesy komunikace s dodavateli, jejich výběru, 

hodnocení, opětovného hodnocení a zařazování. 

6.5 Infrastruktura 

5 

Výkonnost a nákladovost infrastruktury organizace je srovnatelná 

s obdobnými organizacemi. Je pouţíváno plánování pro 

mimořádné situace, které zmírňuje potencionální hrozby a 

prozkoumává příleţitosti. 

6.6 Pracovní 

prostředí 
3 

Probíhá pravidelné přezkoumávání účinnosti a efektivnosti 

pracovního prostředí. 

6.7 Znalosti, 

informace a 

technologie 
2 

Je implementován proces identifikace, získávání, ochrany, 

vyuţívání a hodnocení informací, znalostí a technologií. Je 

implementován základní komunikační systém pro sdílení 

informací. 

6.8 Přírodní zdroje 

3 

Jsou vyuţívány procesy měření účinnosti vyuţívání přírodních 

zdrojů. Jsou hodnocena rizika nedostupnosti přírodních zdrojů a 

pro zabezpečení budoucího pokračování dodávek jsou přijímána 

příslušná opatření. 
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Tabulka 5: Sebehodnocení podle podrobných prvků kapitoly 7 – Management zdrojů 

Články ISO 9004 Úroveň vyspělosti dle ISO 9004 a její popis 

7.1 (Management 

procesů) Obecně 

7.2 Řízení a 

plánování procesů 

3 

Plánování procesů je implementováno do uplatňování strategie. 

Potřeby a očekávání zainteresovaných stran jsou vstupem pro 

plánování procesů. Lze prokázat zlepšení účinnosti procesů. 

Procesy přinášejí předvídatelné výsledky. Je přezkoumávána 

efektivnost a účinnost procesů organizace. 

7.3 Odpovědnost a 

pravomoci v rámci 

procesů 

4 

Jsou neustále zlepšovány kompetence vlastníků procesů. 

 

Tabulka 6: Sebehodnocení podle podrobných prvků kapitoly 8 – Monitorování, měření, 

analýza a přezkoumávání 

Články ISO 9004 Úroveň vyspělosti dle ISO 9004 a její popis 

8.1 (Monitorování, 

měření, analýza a 

přezkoumávání) 

Obecně 

8.2 Monitorování 
3 

Proces monitorování je pravidelně hodnocen s cílem zvýšit jeho 

efektivnost. Monitorování se zaměřuje na dodavatele, s omezeným 

zaměřením na lidi uvnitř organizace a další zainteresované strany. 

Zpětná vazba od klíčových dodavatelů je shromaţďována 

plánovaným způsobem. Zpětná vazba od vlastních lidí je 

shromaţďována pouze při nedostatcích. Jsou monitorovány 

aktuální způsobilosti procesů. Procesy sledování poţadavků 

zákonů a předpisů jsou efektivní a účinné. 

8.3.1 (Měření) 

Obecně 

8.3.2 Klíčové 

ukazatele výkonnosti 
3 

Cíle úrovně procesu mají vazbu na klíčové ukazatele výkonnosti. 

Jsou dostupná data, která ukazují, jak si stojí výkonnost organizace 

ve srovnání s výkonností dalších organizací. Jsou identifikovány a 

vhodnými a pouţitelnými ukazateli sledovány hlavní podmínky 

úspěchu. Rozhodnutí managementu jsou dostatečně podporována 

spolehlivými daty ze systémů měření. 
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8.3.3 Interní audit 

8.3.4 Sebehodnocení 

2 

U klíčových procesů jsou pravidelně shromaţďována některá data. 

Data získaná v průběhu auditu jsou systematicky pouţívána 

k přezkoumávání systému managementu. Vyuţívání 

sebehodnocení je omezené. Data a výsledky hodnocení začínají 

být vyuţívány preventivním způsobem. 

8.3.5 Benchmarking 
3 

Vedením organizace jsou podporovány některé činnosti externího 

benchmarkingu. 

8.4 Analýza 

4 

Proces analýzy je vyuţíván k hodnocení nových zdrojů, materiálů 

a technologií. Efektivnost procesu analýzy je zvyšována sdílením 

výsledků analýz s partnery a dalšími zdroji znalostí. Jsou 

identifikovány odlišující znaky produktu a je zvyšována přidaná 

hodnota produktu pro zainteresované strany na základě vstupů 

z analýzy informací. 

8.5 Přezkoumávání 

informací 

z monitorování, 

měření a analýz 

4 

Výstupy přezkoumávání jsou sdíleny s některými 

zainteresovanými stranami. To představuje cestu k usnadňování 

spolupráce a učení se. Jsou prováděna interní srovnání pro 

identifikaci a sdílení správné praxe. 

 

Tabulka 7: Sebehodnocení podle podrobných prvků kapitoly 9 – Zlepšování, inovace a učení 

se 

Články ISO 9004 Úroveň vyspělosti dle ISO 9004 a její popis 

9.1 (Zlepšování, 

inovace a učení se) 

Obecně 

9.2 Zlepšování 

4 

Výsledky procesů zlepšování zvyšují výkonnost organizace. 

Procesy zlepšování jsou systematicky přezkoumávány. Zlepšování 

je aplikováno na produkty, procesy, organizační struktury, provoz 

a systém managementu organizace. 

9.3 Inovace 

3 

Procesy inovací a zavádění nových produktů jsou schopny 

identifikovat změny prostředí organizace tak, ţe je moţné inovace 

plánovat. 

9.4 Učení se 
3 

Jsou plánovány činnosti, setkání a fóra s cílem sdílet informace. 

Funguje systém rozpoznání pozitivních výsledků vyplývajících 
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z návrhů nebo získaných poznatků. Učení se je zahrnuto ve 

strategiích a politikách. 

 

5.3 Zpracování výsledků provedeného sebehodnocení 

 

Zobrazení výsledků sebehodnocení bylo provedeno pomocí grafických nástrojů, pro 

nejhůře hodnocené články, které jsou chápány jako příleţitosti ke zlepšování, byla navrţena 

moţná zlepšení. 

V rámci kapitoly 4 – Management pro udrţitelný úspěch organizace byl nejhůře hodnocen 

článek 4.4. Zainteresované strany, potřeby a očekávání – viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 6: Zobrazení výsledků sebehodnocení kapitoly 4 – Management pro udrţitelný 

úspěch organizace 

Návrh zlepšení: Pravidelné sledování potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran, 

vyuţívání těchto výstupů k rozhodování vrcholového vedení a vysvětlování důvodů 

nenaplněných očekávání.  

V rámci kapitoly 5 – Strategie a politika byl nejhůře hodnocen článek 5.3 Uplatňování 

strategie a politiky – viz obrázek č. 7. 
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Obrázek č. 7: Zobrazení výsledků sebehodnocení kapitoly 5 – Strategie a politika 

Návrh zlepšení: Stanovit pro kaţdý proces a úroveň organizace měřitelné cíle, které jsou 

v souladu se strategií, pravidelně přezkoumávat a aktualizovat strategie, plánování a 

uplatňování politiky za pouţití dat z monitorování a analýzy prostředí organizace. 

V rámci kapitoly 6 – Management zdrojů byly do 2. úrovně vyspělosti zařazeny články 

6.4 Partneři a dodavatelé a 6.7 Znalosti, informace a technologie, kde je myslím společným 

problémem různá úroveň komunikace v rámci organizace a nedostatečné sdílení informací 

mezi všemi zainteresovanými stranami – viz obrázek č. 8. 

 

Obrázek č. 8: Zobrazení výsledků sebehodnocení kapitoly 6 – Management zdrojů 
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Návrh zlepšení: Zavedení interního vyuţívání sociálních sítí pro komunikaci a sdílení 

informací a znalostí mezi všemi zainteresovanými stranami. Otevřená komunikace o 

potřebách a strategiích s partnery, zavedení procesů pro vytváření a řízení vztahů při rozvoji 

dodavatelů a partnerů. Lepší zapojení lidí z různých částí organizace při vytváření nových 

procesů. 

 V rámci kapitoly 7 – Management procesů byly hůře hodnoceny články 7.1 (Management 

procesů) Obecně a 7.2 Řízení a plánování procesů, zde by opět mohla být příčinou pouze 

průměrné úrovně vyspělosti nedostatečná komunikace v procesu plánování mezi všemi 

zainteresovanými stranami – viz obrázek č. 9. 

 

Obrázek č. 9: Zobrazení výsledků sebehodnocení kapitoly 7 – Management procesů 

Návrh zlepšení: Zvaţování názorů všech zainteresovaných stran v procesu plánování, 

identifikace a efektivní řešení konfliktů v rámci vzájemného působení procesů. 

V rámci kapitoly 8 – Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání byly nejhůře 

hodnoceny články 8.3.3 Interní audit a 8.3.4 Sebehodnocení zřejmě z těch důvodů, ţe 

sebehodnocení není běţně v plném rozsahu prováděno a tyto prvky jsou hodnoceny 

dohromady – viz obrázek č. 10. 
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Obrázek č. 10: Zobrazení výsledků sebehodnocení kapitoly 8 – Monitorování, měření, analýza 

a přezkoumávání 

Návrh zlepšení: Provádět sebehodnocení a pouţívat ho jako systematický nástroj pro 

identifikaci příleţitostí ke zlepšování. 

V rámci kapitoly 9 – Zlepšování, inovace a učení se byly nejhůře hodnoceny články 9.3 

Inovace a 9.4 Učení se hlavně proto, ţe procesy zlepšování a inovací nejsou pravidelně a 

systematicky přezkoumávány – viz obrázek č.11. 

 

Obrázek č. 11: Zobrazení výsledků sebehodnocení kapitoly 9 – Zlepšování, inovace a učení se 

Návrh zlepšení: Provádět pravidelné přezkoumávání procesů zlepšování a posuzování 

efektivnosti a účinnosti inovací. 
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6. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo provedení sebehodnocení organizace poskytující sluţby v oblasti 

pracovního a ţivotního prostředí pomocí metodiky dle ČSN EN ISO 9004:2010, která je 

některým organizacím bliţší neţ EFQM Model Excelence, který je většinou vyuţíván jako 

báze pro sebehodnocení. 

V teoretické části byly naznačeny i jiné metody sebehodnocení, vyuţívající jako báze pro 

posuzování hlavně EFQM Modelu Excelence. U nás je stále ještě běţnější koncepce 

managementu kvality podle norem ISO řady 9000, a proto moţná tudy vede cesta 

k sebehodnocení českých firem. Aţ české organizace pochopí, ţe je v jejich zájmu zjistit své 

silné a hlavně slabé stránky, které budou brát jako příleţitosti k dalšímu zlepšování – pak snad 

nastane průlom v přístupu k sebehodnocení. 

V praktické části bylo provedeno vlastní sebehodnocení a výsledky byly zobrazeny 

graficky. U nejhůře hodnocených článků byly zpracovány návrhy zlepšení. Organizace by se 

měla zaměřit na zlepšení komunikace na všech úrovních a se všemi zainteresovanými 

stranami, měla by pravidelně přezkoumávat účinnost a efektivnost zavedených postupů, 

zlepšení a inovací. Samozřejmě by měla pravidelně provádět sebehodnocení. 
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