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1 Úvod  

V současném globalizovaném světě, jenž se dá charakterizovat z ekonomického 

pohledu jako svět enormní konkurence všech společností na trhu, hraje kvalita 

podstatný vliv na prosazení se podniku v tomto turbulentním prostředí (Nenadál, 

2005).  

Za průkopníka v oblasti kvality se dá považovat japonská Toyota, která již v 70. 

letech minulého století pochopila nutnost vyrábět kvalitní výrobky. Tento podnik se 

tak stal zakladatelem nového přístupu k managementu firmy, takzvaného Total 

Quality Managementu, který si dával na starost vedení podniku takovým směrem, 

aby kvalita byla vždy na prvním místě. 

Tento přístup řízení způsobil, že dříve vysmívané nekvalitní japonské výrobky se 

staly výrobky s tou nejvyšší kvalitou, a tak se Total Quality Management (TQM) začal 

rozšiřovat po celém světě. 

V dnešní době si lze jen těžko představit funkční podnik, který by se na kvalitu svých 

výrobků nemusel soustředit, a proto je tato práce zaměřena na použití nástrojů TQM 

v podniku vyrábějícím soustruhy na principu výroby na zakázku.  

Poněvadž práce bude studovat podnik z širokého úhlu pohledu, jako cíl si stanovuje 

doporučit soubor návrhů na zlepšení managementu kvality, jež by mohl vést 

k potenciálním změnám, které by měly z dlouhodobého hlediska pomoci společnosti 

vyrábět soustruhy kvalitněji a s nižšími náklady.  

Tato doporučení budou nalezena porovnáním literatury a současného stavu, kdy 

hlavní roli budou hrát pilíře a nástroje TQM.  

V další části práce bude nejprve obecně popsána teoretická rovina TQM, poté bude 

charakterizován podnik, jenž tato práce zkoumá. Na charakteristiku podniku bude 

navazovat analýza použití TQM a po ní bude následovat část věnující se porovnání 

teorie s praxí a vyslovením doporučení. Celá práce bude ukončena závěrem, v němž 

budou podány návrhy na zlepšení managementu kvality.  
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2 Teoretické principy a nástroje Total Quality Managementu  

Druhá kapitola práce se bude snažit na základě obecné literatury věnované TQM 

zachytit jeho principy a podstatu. V její první části bude věnována pozornost definici 

základních pojmů s touto problematikou spojených. Druhá část uvede definici TQM. 

Pilíře a nástroje tohoto přístupu budou osvětleny v části třetí, respektive čtvrté. V 

páté podkapitole budou uvedena základní fakta o systému managementu kvality ISO 

řady 9000 a poslední šestá část popíše teoretické principy získávání kvalitativních 

dat. 

2.1 Základní pojmy 

Mezi nejdůležitější pojmy v této práci patří kvalita, které bude věnována větší 

pozornost, protože ta se zdá být základním stavebním prvkem celé problematiky. 

Dále to bude produkt, vlastnosti produktu, zákazník, uspokojení zákazníka, 

nespokojenost zákazníka, neshodnost. Tyto další pojmy budou definovány jen 

stručně, neboť je možné je považovat za srozumitelnější než kvalitu.  

Kvalita je podle normy ČSN EN ISO 9000 (2006) definována jako „stupeň splnění 

požadavků souborem inherentních znaků“. Jiný přístup k tomu, co je kvalita, nabízejí 

Juran a Godfrey (1998), kteří pro ni mají dvě definice. V té první definují kvalitu jako 

splnění požadavků zákazníka na základě vlastností produktu. Toto je podle nich 

příjmová definice kvality, protože při lepším splnění zákazníkových požadavků 

výrobce očekává větší zisky. To s sebou však, dle jejich názoru, pravděpodobně 

nese také investice do výrobku. Druhá definice je označena jako definice nákladová, 

která říká, že kvalita znamená výrobu bez vad, tudíž v tomto případě by kvalita měla 

stát méně, protože odpadá nutnost přepracovávání výrobku. Juran a Godfrey (1998) 

si jsou vědomi dvouznačnosti jejich definice a uvádějí, že i přes pokusy zavést pojmy 

jako pozitivní a negativní kvalita, se tato označení neprosadila.  

Pro objasnění dalších výše uvedených pojmů bude použito výhradně definic podle 

Jurana s Godfreyem (1998). Produkt je podle těchto autorů „výsledkem jakéhokoliv 

procesu“ (Juran a Godfrey 1998; 2.3). Zde je třeba si uvědomit, že produkt může být 

jak hmotný, tedy v podobě určitého výrobku, tak i v podobě služby, tedy produktu, 

který hmotný není.  
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Vlastností produktu je míněno, jaké funkce a charakteristiky výrobek či služba má ve 

vztahu k potřebám zákazníka.  

Zákazník je definován jako „kdokoliv, kdo je ovlivněn produktem nebo procesem, 

který je použit k výrobě tohoto produktu“ (Juran a Godfrey 1998; 2.3). Autoři též 

uvádějí rozdělení zákazníka na dvě skupiny. První, externí, je zákazník, jenž se 

nachází vně procesu. Druhý, interní, je uvnitř procesu výroby.  

Uspokojení zákazníka, ať již externího, či interního, nastává v tu chvíli, kdy zákazník 

cítí naplnění svých představ o vlastnostech výrobku.  

Naproti tomu nespokojenost zákazníka je definována jako takový stav, ve kterém 

neshodnost (viz níže) výrobku či služby vyústí v nepříjemnosti pro zákazníka, jenž si 

následně stěžuje, popřípadě vznáší požadavky na nápravu proklamovaného stavu 

výrobku. 

Poslední z definic je neshodnost. Ta je Juranem a Godfreyem (1998; 2.3) 

popisována jako „jakákoliv chyba (defekt nebo závada), která snižuje možnost použití 

výrobku.“ 

2.2 Přístup TQM 

V této podkapitole práce bude definován pojem TQM a nastíněno, v čem spočívá 

tento přístup. Následovat bude část popisující hlavní pilíře TQM, jež zasahují do 

všech činností podniku. Po uvedení charakteristik jednotlivých vybraných pilířů budou 

popsány nástroje, pomocí kterých TQM naplňuje své cíle.  

Dle Omachuny a Rosse (2004; 3) je „TQM integrace všech funkcí a procesů 

v organizaci ve snaze dosáhnout neustálého zlepšování kvality výrobků a služeb. 

Cílem je uspokojení zákazníka“. Podobnou definici nabízejí i Abrunhosa a Sá (2008; 

210), kteří ve své práci citují Kanjiho (2002) „Total Quality Management je filozofií 

managementu podporujícího kulturu v organizaci, jež usiluje o uspokojení zákazníka 

na základě neustálého zlepšování.“ Nejvýstižnějším a všeobjímajícím popisem se 

však zdá být definice v práci Puffera a McCartho (1996; 111), kteří citují Deana a 

Evanse (1994; 12): „Pojem Total Quality Management je úplnou a celopodnikovou 

snahou, která zahrnuje zaměstnance, dodavatele a zákazníka a která neustále hledá 

zlepšování kvality produktů a procesů k tomu, aby dostála potřebám a očekáváním 
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zákazníků. Hlavními atributy TQM jsou (1) zaměření na zákazníka, (2) strategické 

plánování a vůdcovství, (3) neustálé zlepšování a (4) zmocňování a týmová práce.“ 

K definicím TQM je ještě vhodné doplnit, že některými autory je TQM rozdělováno na 

takzvané soft TQM a hard TQM. První zmiňované označuje zapojení lidí v rámci 

TQM, to je třeba formování týmů, koučování, či zplnomocňování pracovníků. Hard 

TQM je potom zaměřen na práci s konkrétními fakty nebo daty, jako je třeba 

provádění statistické regulace procesu či benchmarkingu (Rahman a Bullock, 2003). 

Z výše uvedených definic vyplývá, že TQM není pouhou metodou, ale je to holistický 

přístup k řízení organizace. Jestliže má být TQM úspěšný, kvalita musí zasahovat do 

všech aktivit v organizaci a musí být „chápána jako způsob života“ (Macurová, 2008; 

91). Integrování tohoto přístupu má samozřejmě vliv i na podnikovou kulturu. 

Macurová (2008; 92) vyjmenovává prvky kultury TQM takto: 

 „Aspekt kvality je promítnut do rozhodování na všech úrovních v podniku. 

 Každý pracovník chápe navazující proces jako svého interního zákazníka, 

produkt své činnosti vytváří s citem pro práci navazujícího pracoviště. 

 Současně s tím, že je vědomě a cílevědomě produkována kvalita, je také 

nekompromisně vyžadována 

 Směřuje se k minimalizaci výskytu neshod (jde o kvalitu dosaženou na poprvé 

a pokaždé). 

 V podniku se nezakrývají problémy a negativní jevy. 

 Kvalita je na všech úsecích měřena a vyhodnocována 

 Řízení se podrobuje pravidelným prověrkám 

 V řídící práci je soulad mezi slovy (vyhlašovanými pravidly, zásadami, cíli) a 

činy. 

 Vedení podniku je si vědomo hodnoty kvalifikované pracovní síly, pečuje o ni a 

využívá jejího tvořivého potenciálu.“ 

Do jakých hlavních oblastí tento přístup zasahuje, popisuje následující část 

věnovaná pilířům TQM. 

2.3 Pilíře TQM 

Pilíře TQM jsou definovány různými autory různě. Kupříkladu Macurová (2008; 92) 

mezi ně řadí „zaměření na zákazníka, leadership, řízení založené na faktech, 
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participace všech a nepřetržité zlepšování“. Ve starší zato rozsáhlejší publikaci 

věnované pouze TQM zmiňují Omachonu a Ross (2004; iii - vii) tyto pilíře TQM: 

„leadership, strategie a plánování, analýza informací, lidské zdroje, management 

kvality procesu, zaměření na zákazníka a jeho uspokojení, benchmarking, 

organizace v rámci TQM, kvalita a produktivita, cena kvality“. V následujícím textu 

budou popsány ty nejdůležitější z nich, přičemž budou jako vzor sloužit pilíře, které 

definoval Omachonu a Ross (2004). Přístupy uvedené jak v první tak druhé publikaci 

jsou v zásadě podobné, pilíře se navzájem překrývají, popřípadě jsou doplněny o pilíř 

jako je kupříkladu benchmarking.  

V následujícím textu bude leadership objasněn jako první. Poté bude následovat stať 

věnovaná strategii a plánování. Třetí část se bude věnovat lidským zdrojům, čtvrtá 

bude rozebírat management kvality procesu. Část pátá, zaměření na zákazníka a 

jeho uspokojení, bude předcházet popisu benchmarkingu a konečně poslední, 

sedmá část, bude pojednávat o způsobu organizace v rámci TQM. 

2.3.1 Leadership 

Richardson (1996) popisuje lídra jako člověka, který je schopen motivovat své 

podřízené, nacházet v nich skrytý potenciál, a tak je přiblížit ke splnění náročných 

úkolů. To vše by měla tato vůdčí osobnost provádět formou podpory a rad, nikoliv 

direktivně a autoritářsky, jak tomu je u klasického konceptu managementu. Puffer a 

McCarthy (1996) poznamenávají, že lídr nemusí být pouze v roli nadřízeného, ale 

také v roli člověka na stejné úrovni, popřípadě dokonce podřízeného, který má na 

osobu jemu nadřízenou podstatný vliv. Puffer a McCarthy (1996) dále tvrdí, že 

špatné vůdcovství bylo velmi pravděpodobně viníkem neúspěšných pokusů o 

implementaci TQM v podnicích.  

Autoři zabývající se problematikou leadershipu v TQM jako Richardson (1996) 

Omachonu a Ross (2004) a Puffer s McCarthym (1996) shodně uvádějí výčet 

vlastností, které by lídr měl mít, aby tuto úlohu ve společnosti mohl vykonávat. První 

jmenovaný autor popisuje tři základní vlastnosti, jež jsou vize, komunikace a 

důvěryhodnost. Omanochu a Ross (2004) rozšiřují výčet atributů nutných k plnění 

této funkce na sedm. Lídr by tedy měl být dle jejich názoru: viditelný, angažovaný a 

věcně znalý, zapálený pro daný úkol, stanovující náročné úkoly, mající silné podněty 

k práci, mediátorem podnikové kultury, organizátorem a měl by být přístupný i pro 
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zákazníky. Poslední z výčtu autorů uvádí taktéž sedm vlastností, mezi které patří 

podněcování k práci, chtění dosáhnout cíle, poctivost a integrita, sebevědomí, 

kognitivní schopnosti, věcné znalosti a charisma. Z výše uvedeného vyplývá, že 

úspěšný lídr musí oplývat řadou vlastností, kdy teprve jejich provázáním je schopen 

tuto nelehkou úlohu v rámci TQM plnit.  

Tato část TQM je pro svou komplexnost zahrnována jako jedna z hlavních kategorií 

pro udělování cen za kvalitu. To je evidentní při pohledu na kritéria Evropské nadace 

pro management kvality (EFQM), stejně tak jako u americké obdoby EFQM, Národní 

ceny kvality Malcolma Baldrige (Puffer a McCarthy, 1996). 

2.3.2 Strategie a plánování 

I když se množství autorů zabývá strategií a plánováním, jejich názor na tuto část 

TQM není zcela jednotný, stejně tak jako hloubka, do které je problematika 

zpracována. 

Nejvíce shodný přístup ke strategii a plánování má Omachonu a Ross (2004) a 

Richardson (1996). Vize a mise, které musejí být jasně a srozumitelně dány, aby tak 

ukazovaly cestu podniku, je jedním ze společných jmenovatelů. Při hledání správné 

strategie publikace odkazují na práci Michaela Portera a jeho generické strategie 

v případě práce první a jeho zkoumání vnějšího prostředí podniku v případě práce 

druhé. Tito autoři se dále shodují na podpůrných aktivitách, které mají zajistit snazší 

dosažení cíle. Omachonu a Ross (2004) následně uvádějí soupis těchto podpůrných 

aktivit, k nimž kupříkladu patří výzkum a vývoj, řízení lidských zdrojů a marketing. 

Posledním shodným bodem těchto autorů je organizační kultura, jež zahrnuje 

charakteristiky výše uvedeného vůdcovství. Richardson (1996) nalézá shodu s 

Juranem a Godfreyem (1998) při pohledu na plánování, kdy obě práce dospívají ke 

konsenzu nutnosti nastavit krátkodobé a dlouhodobé cíle podniku.  

Juran a Godfrey (1998) se v části jejich práce o TQM věnují v rámci plánování hlavně 

výrobku jako takovému a vytvářejí logický řetězec akcí, které by měly při jeho vzniku 

následovat. Řetězec obsahuje tyto prvky: založení projektu, identifikace zákazníka, 

zákazníkovy potřeby, vývoj produktu, vývoj procesu a vývoj kontroly/přesun do 

výroby.  
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Proč se vůbec strategií a plánováním zabývat, shrnuje Flott (1996; 52) do 

následujících bodů: “určit budoucí směr podniku a lidí v něm, identifikovat zásadní 

problematiku, kterou se má zabývat management, pomoct nalézt firemní zdroje pro 

primární cíle, ukázat, jak se zaměřit na adaptaci změn v podnikání, vytvořit podklady 

pro financování a krátkodobé plány.“ Tento autor ještě poukazuje na nutnost 

pravidelného scházení se osob zabývajících se problematikou plánování.   

Na závěr je dobré zmínit závěry práce Omachonu a Rosse (2004), kteří zdůrazňují, 

že i přes různé strategie v jednotlivých podnicích hraje zásadní roli top management 

ve snaze o implementaci TQM. Bez jeho snahy o prosazení TQM, které dle výše 

uvedených autorů není možné delegovat, by takovéto snahy z nižších pater 

hierarchie neměly výrazný efekt na chod a přemýšlení v organizaci jako takové. Lídři 

by měli nastavit jasnou vizi, která ukazuje zaměstnancům, kam podnik chce 

směřovat. TQM by tak mělo být provázáno nejen s vizí, ale také se strategií celého 

podniku (Puffer a McCarthy, 1996). 

2.3.3 Lidské zdroje 

Při pohledu na literaturu o TQM a problematice lidských zdrojů bývá zpravidla nejvíce 

zmiňovaným pojmem zplnomocnění pracovníků (Ugboro a Obeng, 2000). To 

umožňuje zaměstnancům rozhodovat v rámci vymezených pravomocí. Kromě 

rozhodování však také pracovník přijímá zodpovědnost za jím vykonanou činnost 

(Juran a Godfrey, 1998). Proces vzniku zplnomocňování je popsán v kapitole 2.4.2. 

Vyčerpávající definici pro zplnomocnění uvádí ve své práci Macedo-Soares a Lucas 

(1995; 477) takto:“ Zplnomocnění znamená delegovat autoritu a odpovědnost do 

nejnižšího možného a vhodného patra hierarchie, a tak dosahovat stanovených cílů. 

To bezvýhradně zahrnuje umožnit lidem mluvit do rozhodnutí ohledně podstatných 

aspektů jejich práce a procesů, v nichž se pohybují, a zahrnovat do praxe jejich 

vlastní nápady a plány při zachování zaměření na strategické cíle podniku. To ovšem 

též znamená umožnit lidem (jak nadřízeným tak podřízeným) zvýšenou autonomii 

rozvíjením a směřováním jejich talentu, kompetencí a schopností skrz trénink a učení 

s konstantním oceňováním výkonů a systémem náhrad a zaručením se za dostatek 

času, informací, finančních a technických zdrojů. To taktéž zahrnuje začlenění 

nových typů leadershipu a podporující kulturu v podniku.“  
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Juran a Godfrey (1998; 15.3) ve své knize pracují s rovnicí pro zplnomocnění, která 

je definována následovně: „zplnomocnění = ztotožnění x autorita x schopnost x 

angažovanost“. První člen rovnice, ztotožnění, odkazuje na schopnost pracovníka 

ztotožnit se s potřebami stakeholderů, stejně tak jako se strategií podniku. Autorita je 

zde vnímána jako individuální schopnost a pravomoc zaměstnance vykonávat určitou 

sadu úkonů z jeho pracovní pozice. Schopnost, třetí proměnná, upozorňuje na 

nutnost správných dovedností pracovníka v dané pozici. Pracovník bez těchto 

schopností není s to vykonávat svou práci. Poslední část rovnice, angažovanost, 

poukazuje na pracovníkovu iniciativu při plnění úkolů a jeho snahu úkol úspěšně 

splnit. Podobný koncept ve své práci též uvádějí Ugboro a Obeng (2000). 

Další téma v rámci lidských zdrojů je formování týmů. Richardson (1996) dělí týmy na 

funkční a mezifunkční a odhaduje jejich procentní rozdělení na 80% ku 20%. Dále 

specifikuje funkční týmy jako soubor pracovníků, kteří se zabývají podobnou činností 

a jsou nejblíže procesu, jež se tato skupina lidí snaží zlepšit. Jako zástupce toho 

funkčního týmu jmenuje takzvaný kroužek kvality. Tento typ týmu, který se skládá ze 

zhruba osmi zaměstnanců, se pravidelně schází a snaží se probírat problémy vzniklé 

v procesu. Mezifunkční týmy jsou dle Richardsona (1996) skládány ze zástupců 

různých oddělení v podniku a jejich činnost je omezená na specifický problém, který 

je často časově omezen. Zatímco mezifunkční týmy se po splnění úkolu nejčastěji 

rozpadají, funkční týmy jsou dlouhodobého charakteru. 

Odlišný pohled na věc nabízejí Omachonu a Ross (2004), kteří dělí týmy do čtyř 

skupin. Tou první je kroužek kvality popsaný výše. Druhou skupinou je task-tým. Jde 

o tým, který se zabývá konkrétním úkolem či problémem. To je také hlavní odlišnost 

od kroužku kvality, který na rozdíl od task-týmu řeší problémy libovolné, zatímco 

tento typ týmu řeší problém jasně daný. Třetí je samostatně pracující tým. Ten podle 

Omachonu a Rosse (2004; 85) vychází opět z kroužku kvality, avšak zásadní rozdíl 

je ten, že „členové jsou zplnomocněni vykonávat celkovou správu nad svou prací a 

optimalizovat tak efektivnost procesu jako celku, namísto úpravy jednotlivých úkonů.“ 

Posledním typem týmu je mezifunkční tým. Zde autoři poukazují hlavně na nutnost 

propojení jednotlivých oddělení podniku, aby tak nevznikaly „specializované ostrovy“, 

které tak nejsou schopny vidět potřeby zákazníků v komplexním pojetí.  
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2.3.4 Management kvality procesu 

Jak správně poznamenává Omachonu a Ross (2004), dobré vůdcovství a správné 

klima v podniku ještě neznamená, že podnik vyrábí svůj produkt kvalitně. K tomu, 

aby toto podnik mohl tvrdit, musí zavést management kvality procesu. 

Tato kapitola bude popisovat vybrané metody managementu kvality procesu. Jsou to 

tyto: Ishikawův diagram, Paretova analýza, Poka-Yoke, 5S, Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD) a statistická regulace procesů. 

Ještě předtím však bude popsán koncept PDCA, ve kterém se tyto metody mohou 

objevovat. 

Koncept PDCA 

Zkratka PDCA je akronymem pro plánování (Plan), které by se mělo zaměřit na místa 

potenciálního problému, vymyslet postup, jak tento potenciální problém řešit, a určit 

cíle, jež mají být dosaženy. Druhá část zkratky „D“ (Do) zastupuje fázi neustálého 

zlepšování, ve které probíhá inkrementální změna. Kontrola změny (Check) v sobě 

zahrnuje pozorování změn, jež nastaly po implementaci nového řešení problému. 

Posledním písmenem je „A“, to zastupuje jednání (Act) a v této poslední fázi dochází 

k zapracování tohoto nového řešení do podnikového systému, norem, či směrnic 

(Macurová, 2008). 

Tento postup, který je v grafické podobě na obrázku číslo 2.1, by se měl opakovat, a 

tak přispívat k neustálému zlepšování kvality. 
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Obrázek 2.1 – PDCA   Zdroj: Macurová (2008) 

Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, který se též v literatuře objevuje pod názvy diagram příčin a 

následků, či diagram rybí kosti, slouží k zachycení příčin, jež vedou k problémům 

s kvalitou. Podle Nenadála a kolektivu (2005) a Gitlowa a Levina (2005) je jako první 

stanoven problém, ke kterému se hledají příčiny jeho vzniku. Macurová (2008) 

doporučuje tento problém stanovit na základě dříve provedené Paretovy analýzy, 

která tak určí problémy nejzávažnější. Všichni autoři se poté shodují na zařazení 

základních příčin způsobem 5M, tedy Man, Machine, Material, Method, Milieu (v 

češtině: lidé, stroje, materiál, metody, prostředí). Gitlow a Levin (2005) ještě doplňují, 

že místo 5M může být použito výsledků afinitního diagramu, a tak je možno se 

zaměřit přímo na příčiny, které byly již vyhodnoceny. 

Po stanovení problému a jeho základních příčin za pomoci 5M, popřípadě výsledků 

afinitního diagramu, nastává fáze brainstormingu, kdy je dotazována skupina 

vybraných pracovníků, z pravidla těch, co mají k danému problému nejblíže, ohledně 

možných příčin a ti tak doplňují základní příčiny. 
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Diagram se sestavuje tak, že problém tvoří jakousi páteř, z níž vystupují velké kosti v 

podobě základních příčin a ty jsou ještě doplněny menšími kostmi, tedy podpříčinami 

základních příčin, viz obrázek 2.2 níže. 

  

 PROSTŘEDÍ MATERIÁL LIDÉ 

KVALITA 

METODY STROJE 
 

Obrázek 2.2 – Ishikawův diagram Zdroj: Macurová (2008) 

Pro vyhodnocení brainstormingu je nutné stanovit ty nejdůležitější příčiny. To může 

probíhat tak, že každý z účastníků má stanovený počet bodů, který rozděluje mezi 

jednotlivé možné příčiny, popřípadě může uvádět jejich pořadí od nejdůležitějšího po 

nejméně důležité (Nenadál a kolektiv, 2005; Gitlow a Levin, 2005; Macurová, 2008). 

Následně se doporučuje provést Paretova analýza, a tak stanovit životně důležitou 

menšinu příčin (Nenadál a kolektiv, 2005; Macurová, 2008). 

Paretova analýza 

Paretova analýza, je založena na principu 80:20, který znamená, že osmdesát 

procent důsledků je způsobeno dvaceti procenty příčin. Z toho se také vytvořily české 

termíny životně důležitá menšina a užitečná většina. Zatímco Nenadál a kolektiv 

(2005) přikládají váhu pouze životně důležité menšině, Macurová (2008) uvádí, že 

životně důležitá menšina má prioritu, ale problémy spadající do užitečné většiny mají 

být též řešeny, avšak s menší naléhavostí.  

Problémy s kvalitou můžeme měřit dvěma způsoby. První je měření počtu vad za 

předem stanovenou jednotku času. Ten druhý se měří pomocí nákladů, které 

nekvalitou vznikají (Nenadál a kolektiv, 2005; Macurová, 2008). Macurová (2008) 
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dále uvádí, že výsledky Paretovy analýzy se mohou u obou způsobů lišit, a proto je 

třeba je porovnávat a až jejich syntézou určit příčiny, které mají největší vliv na 

nekvalitu. 

Samotné sestavení Paretova diagramu probíhá následně. Položky s počtem vad 

popřípadě náklady, které nekvalitou vznikají, se seřadí od největšího k nejmenšímu. 

Následně se vypočítá kumulativní počet neshod/výše nákladů a vše se zakreslí do 

grafu, kde na osu x jsou vynášeny jednotlivé položky a na osu y se vynáší počet 

neshod/výše nákladů. Oproti ose y se zakreslí pomocná osa s procenty a podle této 

se vytvoří takzvaná Lorenzova křivka, jež zobrazuje kumulativní počet neshod/výši 

nákladů. Ty položky, které se nacházejí vlevo od 80% hranice Lorenzovy křivky, se 

stávají životně důležitou menšinou (Nenadál a kolektiv, 2005; Macurová, 2008).  

Je ještě třeba uvést, že ne vždy musí být poměr 80:20, v některých případech je 

možné volit i jiný poměr, třeba 50:50 (Nenadál a kolektiv, 2005; Macurová, 2008). 

Tato změna poměru může nastat v případě, kdy první z příčin má výrazně vyšší 

procento neshod/výši nákladů. Gitlow a Levin (2005; 477) toto popisují jako „novou 

horu v Paretově diagramu“. Tito autoři též popisují „starou horu v Paretově 

diagramu“, tedy situaci, kdy velké množství položek zabírá malé kumulativní 

procento. Jako východisko z této situace uvádějí stratifikaci, jinak řečeno, rozebrání 

několika hlavních položek do většího detailu, dokud se nevytvoří „nová hora 

v Paretově diagramu“ Gitlow a Levin (2005).  

Poka-Yoke 

Poka-yoke v překladu z japonštiny znamená chybě-zabraňující. Tento mechanismus, 

někdy také označován pod anglickým pojmem fool-proof, se snaží zabránit vzniku 

defektů výrobku, které nastávají na základě omylu. Můžeme se tak setkat se 

stejným barevným označením prvků, které mají být spárovány, nebo s vizuálním či 

akustickým varováním v případě, že výrobek přesahuje, popřípadě, nedosahuje limitů 

(Richardson, 1996).   

5S 

Název metody 5S pochází z japonských slov seiri, seiton, seiso, seiketsu a shitsuke 

(Ablanedo-Rosas, 2010). Rubin (2009; 10) je překládá jako “třídění, nastolení 

pořádku, lesk, standardizace a zachování” 
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Třídění je první z pilířů 5S a ten říká, že by na pracovišti měly být jen ty věci, které 

jsou k práci na daném pracovišti bezpodmínečně potřebné. Nepotřebné věci mají být 

odstraněny. Druhý pilíř, nastolení pořádku, zahrnuje činnosti, při kterých by měly již 

vytřízené věci být uskladněny a označeny tak, aby mohly být snadno nalezeny a opět 

uskladněny. Lesk, tedy třetí pilíř, popisuje nutnost zavedení pravidelného úklidu tak, 

aby vše bylo čisté. Předposledním pilířem 5S je standardizace. Ta by měla zajistit 

správné vykonávání prvních tří pilířů. Pátým a posledním pilířem je zachování, jež by 

mělo směřovat k tomu, aby pracovníci prováděli všechny výše zmíněné pilíře 

automaticky (Rubin, 2009).  

FMEA 

FMEA představuje podle Nenadála a kolektivu (2005; 67) „týmovou analýzu možností 

vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením jejich rizik, jež je 

východiskem pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik“. 

Macurová (2008) a Nenadál a kolektiv (2005) se shodují, že výhoda FMEA je právě 

v zapojení množství odborníků, jež vede ke komplexnímu pohledu na potenciální 

vznik rizik.  

Prvním krokem při analýze FMEA je dekompozice plánovaného produktu, procesu, či 

systému (pro jednoduchost bude dále uváděn již jen produkt, ale v zásadě stejné 

principy platí jak pro proces, tak i pro systém). Jakmile je produkt dostatečně 

rozložen do jednotlivých prvků s potenciálními problémy, je nutné určit, jaké tyto 

problémy jsou, jaké jsou příčiny jejich vzniku a jaké jsou následky (Nenadál a 

kolektiv, 2005; Macurová, 2008). Macurová (2008) doporučuje k vymezení problémů, 

příčin a následků použít brainstorming ve spojení s Ishikawovým diagramem. 

Po určení rizik je třeba ohodnotit, s jakou pravděpodobností může dojít k výskytu 

rizika, jaký význam má toto riziko pro zákazníka a jaká je pravděpodobnost, že toto 

riziko bude včasně odhaleno. Při bodování se používá stupnice od 1 do 10 a 

koeficienty všech tří parametrů se spolu násobí. Tým hodnotitelů si poté nastavuje 

kritickou hranici tohoto koeficientu, nezřídka to bývá 125. U těch rizik, která překročila 

stanovenou hodnotu koeficientu, je třeba vytvořit opatření, která tomuto riziku 

zabrání. Po vytvoření těchto opravných prostředků je koeficient spočítán znovu a 

v případě, že je již pod kritickou hranicí, další opatření nejsou neodkladně nutná. 
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Jestliže se však riziko pohybuje stále nad hranicí stanovenou hodnotiteli, je třeba 

přikročit k výraznějším změnám (Nenadál a kolektiv, 2005; Macurová, 2008). 

QFD 

Další ze zmíněných metod je QFD. Shoda nad tímto tématem nastává u mnoha 

autorů, kupříkladu Omachonu a Ross (2004), Richardson (1996) a Rao a kolektiv 

(1996). Ti shodně uvádějí, že QFD je založeno na spolupráci mezi různými 

odděleními v podniku a na rozdíl od statistické kontroly kvality v sobě zahrnuje přání 

zákazníků. Hlavním nástrojem QFD je takzvaný dům kvality. Ten v přehledné a 

navzájem propojené tabulce znázorňuje interakci mezi „co“ a „jak“. Pod pojmem „co“ 

si můžeme představit atributy, které požaduje zákazník a pod výrazem „jak“ zase 

stupeň splnění těchto požadavků podnikem. Tyto atributy jsou v tabulce porovnávány 

na základě jejich důležitosti a také ve srovnání s konkurenty. Všechno je graficky a 

číselně zakresleno v již zmíněné tabulce, která svým tvarem připomíná dům se 

střechou. 

Macurová (2008; 83) k „co“ a „jak“ přidává ještě „kolik“. To je definováno jako 

„kvantifikace hodnot vlastností komponentů, které byly specifikovány odpovědí na 

otázku ‘jak‘“. Tatáž autorka poté popisuje v pěti krocích, jak celý dům kvality sestavit. 

První činností je určit vztah mezi „co“ a „jak“, které mohou být v silné závislosti, 

střední závislosti nebo jen slabé závislosti. Dalším krokem je určení vazeb mezi „jak“. 

To je provedeno ve „střeše“ domu kvality, kde je zapisován vztah, jenž se může 

navzájem podporovat, odporovat si nebo může být indiferentní. Třetím krokem je 

ohodnocení důležitosti jednotlivých požadavků zákazníka. Čtvrtá část sestavování 

QFD je založena na srovnání „co“ a „jak“ s konkurencí. Posledním krokem je určení 

kritických „jak“, jež jsou založeny nejen na porovnání s konkurencí, ale i na těsnosti 

s požadavky zákazníka (Macurová, 2008). 

Statistická regulace procesů 

Statistická regulace procesů je jednou z nejrozšířenějších metod, když ji ve svých 

pracích uvádí například Macurová (2008), Pyzdek (2001) či Magnusson a kolektiv 

(2003). Je to zřejmě dáno relativní jednoduchostí této metody a jejímu zachycení do 

různých typů diagramů, které tak jasně a výstižně dokážou poukázat na potenciální 

problém v procesu.  
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Tyto regulační diagramy se dělí podle toho, jestli představují proces s diskrétními 

hodnotami či s hodnotami spojitými. Společným prvkem obou těchto typů grafů je 

horní a dolní mez, která tak určuje, jestli je proces statisticky stabilní či nikoliv. To 

znamená, že v případě, kdy se statistické charakteristiky podskupin nacházejí uvnitř 

těchto mezí, je proces pod statistickou kontrolou. Nachází-li se vně, hovoříme o 

procesu, který není pod statistickou kontrolou. V takovémto procesu se zpravidla 

vyskytuje specifická příčina variability, jíž by se měl příslušný kontrolní útvar zabývat 

a snažit se ji odstranit (Jacob a Chase, 2010).  

Macurová (2008) upozorňuje na případy, kdy problémový může být též proces, který 

je sice pod statistickou kontrolou, ale lze v něm spatřit takzvaná nenáhodná 

seskupení bodů. To shodně zařazuje proces do kategorie, v níž je pravděpodobná 

specifická příčina variability.  

Nevýhodou statistické procesní kontroly je množství dat, které musí být sesbíráno, 

aby tato metoda mohla být provedena. To ji limituje v použití například u výroby na 

zakázku, popřípadě malo-sériové výroby. 

2.3.5 Zaměření na zákazníka a jeho uspokojení 

Choi a Eboch (1998) stejně tak jako Omachonu a Ross (2004) ve svých pracích 

uvádějí, že zaměření na zákazníka a tedy jeho uspokojení je hlavní cíl TQM. Choi a 

Eboch (1998) ještě doplňují názor, že podnik by měl vyvíjet snahu o neustálé 

zlepšování produktu či služby, a tak zvyšovat zákazníkovo uspokojení. 

Omachonu a Ross (2004; 123) definují tři základní charakteristiky, podle nichž 

dochází k uspokojení externího zákazníka. Jsou to „(1) procesy uvnitř podniku, (2) 

zaměstnanci podniku, kteří produkt, popřípadě službu doručují zákazníkovi, jenž je 

v souladu s (3) předpoklady zákazníka.“ Tyto tři předpoklady poté zaznamenávají do 

vennových diagramů, kde jejich průnik ukazuje na velikost uspokojení zákazníka. 

Ideální je tedy stav sjednocení všech tří množin. Omachonu a Ross (2004) ještě 

doplňují, že u této metody je taktéž třeba nastavit standardy, měřit výkon a 

napravovat případné odchylky od ideálního stavu. 

Omachonu a Ross (2004) také upozorňují na variabilitu vnímání produktu či služby a 

tvrdí, že každým zákazníkem může být kvalita vnímána jinak. Tím poukazují na fakt, 

že i když se podniky snaží získat od svých zákazníků zpětnou vazbu, ta může být 
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někdy zkreslená právě tímto faktem. Pro měření zákaznické spokojenosti navrhují 

Omachonu a Ross (2004; 129) „(1) vyvinout klíčové ukazatele, podle kterých se řídí 

zákazníkova spokojenost a (2) shromáždit data ohledně vnímání kvality zákazníky.“ 

Tito autoři ještě doplňují, že některé firmy uplatňují v rámci spokojenosti zákazníků 

princip „‘vrzajícího kola‘ aneb ‘dokud se to nepokazí, neopravujme to‘“. Tato taktika 

spočívá v tom, že firmy považují za dostatečné, když si zákazníci nestěžují, ovšem 

podle odhadů autorů na jednu stížnost podanou, připadá dalších 19 až 26 stížností, 

které zákazníci mají, ale nepodají je oficiálně. 

2.3.6 Benchmarking 

Omachonu a Ross (2004; 141) definují benchmarking jako „kontinuální proces 

porovnávání strategie podniku, produktů a procesů se světovými lídry a nejlepšími 

podniky ve své třídě s cílem zjistit, jak dosahují své vynikající kvality, a tu se poté 

snažit dosáhnout nebo dokonce předčit.“ Tölösi a Lajtha (2000; 347) uvádějí definici 

podobnou, a to že „benchmarking je proces, který neustále měří produkty, služby a 

procesy dané organizace a porovnává výkon této organizace a procesy v ní s 

vybranou skupinou jiných organizací.“ 

Omachonu a Ross (2004) navíc zdůrazňují, že benchmarking není jen pouhé 

srovnávání, ale také cesta pro nové nápady, které v konečném důsledku pomohou 

zlepšit současný proces a přispějí tak ke zvýšení zákaznického uspokojení. 

Rao a kolektiv (1996; 581) uvádějí, že základem pro benchmarking je určit, co 

porovnávat, a konkrétně uvádějí kritický faktor úspěchu. Ten definují jako „faktor 

ovlivňující zákazníka a životně důležité procesy, které musí organizace splnit, aby 

uspěla.“ Tuto svou teorii ještě doplňují poznámkou, že by tyto kritické faktory 

úspěchu měly mít nejvyšší prioritu a při výběru mezi nimi by tak mělo být učiněno na 

základě toho, jak jsou jednotlivé kritické faktory důležité k uspokojování zákazníka a 

které z nich vyžadují zlepšení nejvíce. 

Pro provádění benchmarkingu není ustanoven žádný speciální postup, ale měl by 

podle Omachuny a Rosse (2004; 149) obsahovat tyto tři základní prvky „(1) měření 

výkonů nejlepších ve své třídě v porovnání s kritickými proměnnými výkonu, (2) určit 

jak, je této hladiny úspěchu dosaženo, (3) použití informací k vytvoření a 

implementaci plánu pro zlepšení.“ Pod pojmem kritické proměnné výkonu si můžeme 

představit kritické faktory úspěchu, popsané výše. 
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Juran a Godfrey (1998; 12.4) používají ve své práci, na rozdíl od Omachonu a 

Rosse, postup 10 kroků benchmarkingu, které po sobě následují v pěti fázích. 

V první fázi, plánování, se nacházejí tyto kroky: „1) Identifikuj porovnávaný subjekt, 2) 

Identifikuj partnera pro porovnávání, 3a) Urči metodu sběru dat, 3b) Sesbírej data.“ 

Druhá fáze, analýza, se skládá z těchto prvků: „4) Urči rozdíl oproti konkurenci, 5) 

Naplánuj budoucí výkony.“ Třetí fáze, integrace, má tyto kroky: „6) Přednes výsledky, 

7) Vytvoř funkční cíle“. Čtvrtá fáze se sestává z těchto podbodů: „8) Vytvoř akční 

plán, 9) Implementuj plány a kontroluj výsledky, 10) Uprav hodnotící kritéria.“ Pátou 

fází je fáze vyspělosti. V této fázi jsou uplatňovány nejlepší možné postupy, 

benchmarking se stal součástí řízení podniku. 

Problém benchmarkingu může nastat ve chvíli, kdy je třeba zajistit potřebné 

informace od subjektů, které se mají porovnávání zúčastnit. Rao a kolektiv (1996) 

jako prostředky pro zjištění informací uvádějí návštěvy podniků, zpětný engineering, 

který spočívá v nákupu produktů od porovnávaných podniků a jejich analýze a 

analýzu konkurentů na základě tištěných materiálů, dodavatelů a jiných volně 

dostupných materiálů. Další zdroje informací uvádí Omachonu a Ross (2004). Ti ve 

své knize říkají, že informace lze hledat v placených databázích a na základě 

kooperativních smluv mezi podniky. Navíc tito autoři uvádějí, že je dobré též 

porovnávat firmy z jiných odvětví v rámci specifických oblastí a procesů v podniku. 

Nehledě na zdroj informací, v každém případě by měl podnik usilovat o etické 

zajištění těchto dat. 

2.3.7 Organizace v rámci TQM 

Nejen lidské zdroje, ale také organizace samotná hraje podstatnou roli v rámci TQM. 

Jak poznamenává Omachonu a Ross (2004), je třeba, aby snaha o dosahování 

požadované kvality byla rozvrstvena po celé organizaci, od top managementu až po 

posledního pracovníka, nikoliv jen do úseku řízení kvality, jak tomu často bývá. Rao a 

kolektiv (1996) pak poukazují na důležitost podpory takové kultury v organizaci, která 

má zaměření na kvalitu v sobě zakořeněnu.  

Omachonu a Ross (2004) se zaměřují v rámci tohoto tématu na dva přístupy k 

organizaci. Tím prvním je systémový přístup, kde se opírají o Porterův hodnotový 

řetězec a zdůrazňují potřebu propojení všech podnikových úseků při plnění 

společného cíle, jímž je kvalita.  
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Druhým je přístup z pohledu lidských zdrojů v organizaci. Zde Omachonu a Ross 

(2004) věnují pozornost především tomu, jak je stavěna hierarchie organizace, a 

tvrdí, že při aplikaci TQM by hierarchická pyramida měla být obrácena naopak, tedy 

tak, že špice s top managementem směřuje dolů a nahoře jsou obyčejní 

zaměstnanci. Toto tvrzení podporují tím, že zákazník vnímá jako firmu zaměstnance, 

se kterými se dostane do kontaktu, nikoliv top management, s nímž se běžný 

zákazník prakticky nemá šanci setkat. Toto logické vysvětlení pak má za následek i 

změnu v přístupu managementu ke svým podřízeným, kdy nadřízení jsou v pozici 

koučů, kteří pomáhají svým svěřencům (podřízeným) řešit jejich pracovní problémy. 

Omachonu a Ross (2004) se též zmiňují o důležitosti kvality pro interní zákazníky a 

říkají, že jestliže má být dosažena kvalita i pro externího zákazníka, musí výrobky 

dostát kvality nejprve uvnitř podniku. 

2.4 Nástroje TQM 

Zatímco pilíře TQM byly popsány na základě Omachonu a Rosse (2004), nástroje  

TQM budou popsány podle Macurové (2008), poněvadž dříve zmínění autoři tyto 

nástroje, pomocí kterých jsou naplňovány cíle TQM, ve své knize vůbec neuvádějí. 

Následující text se bude věnovat jednotlivým nástrojům, tak jak je výše uvedená 

autorka zmiňuje ve své práci. 

Macurová (2008; 93) popisuje tyto nástroje TQM: „organizace procesů podporujících 

kvalitu, decentralizace rozhodování, zmocnění pracovníků; styl řízení, motivace a 

kontinuální výcvik pracovníků podporujících kvalitu; týmová práce a nepřetržité 

zlepšování; kvalita u zdroje a práce s dodavateli“.  

2.4.1 Organizace procesů podporujících kvalitu  

Tradiční funkční uspořádání, jež se v podnicích, které se neřídí zásadami TQM 

vyskytuje, vede k tomu, že jednotlivá pracoviště se uzavírají před pracovišti ostatními 

a tvoří tak „ostrovy“ uprostřed organizace. To může mít za následek, že tato 

pracoviště se zabývají pouze předmětem své činnosti a nevidí tak propojenost mezi 

jednotlivými úseky. Takto může vznikat nekvalita a až apatie k finálnímu výrobku či 

službě, která je výsledkem spolupráce celé organizace. TQM by naproti tomu měl 

vést podniky k procesní organizaci, která by měla úseky propojovat, a tak zvýšit 

povědomí o potřebách interních zákazníků, které u funkčního uspořádání může 

chybět. Typickými znaky procesního organizování je široká specializace 
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zaměstnanců, kteří jsou tak schopni zastávat více pracovních pozic, a tak lépe řídit 

celý propojený proces výroby či služby (Macurová, 2008). 

2.4.2 Decentralizace rozhodování a zmocnění pracovníků 

Tím, že se v rámci TQM uplatňuje procesní organizace s širokou specializací, není 

nutná vysoká úroveň koordinace mezi úseky, čímž vznikají do jisté míry 

decentralizovaná pracoviště, kterým je uděleno více rozhodovacích pravomocí. Toto 

je spojeno i s obrácením pyramidy hierarchie (viz kapitola 2.3.7) a také se zploštěním 

celé struktury organizace (Macurová, 2008). 

Jestliže vznikají decentralizovaná pracoviště, musí být určeni pracovníci, kteří 

přebírají za tyto úseky odpovědnost. Jsou to takzvaní garanti procesu. Každý proces 

má pak dále vlastníka procesu, tedy osobu, jež daný proces vykonává (Macurová, 

2008). Stejná autorka poté vyjmenovává odpovědnosti garanta procesu: „přijmout 

odpovědnost za proces, definovat proces a dokumentovat jej, měřit průběh a 

výsledky procesu, udržovat proces pod kontrolou a zlepšovat proces“ (Macurová, 

2008; 96).  

2.4.3 Styl řízení, motivace a kontinuální výcvik pracovníků podporujících kvalitu  

Styl řízení byl částečně popsán již výše v prvním pilíři TQM, leadershipu. Macurová 

(2008) však styl řízení doplňuje o to, jak pracovníky motivovat a vychovávat. To by 

podle ní mělo jít tvořením týmů, jejichž typy byly popsány v kapitole 2.3.3. Týmy 

vytvářejí nové role pro zaměstnance, a tak stimulují jejich myšlení a vzájemně 

provazují pracovníky, jež mohou cítit vyšší míru sounáležitosti. Tímto procesem se 

může v pozitivním smyslu měnit kultura podniku. Omachonu a Ross (2004) k tomuto 

přidávají i pozitivní vliv týmů na zvyšování kvality a zlepšování procesů. 

K motivaci též zajisté patří odměňování. V TQM by však toto odměňování nemělo mít 

primárně finanční charakter, ale mělo by se jednat o „morální odměny jako je 

zveřejňování nejlepší jednotlivců a týmů v podnikových novinách … … přijetí 

nejlepších pracovníků manažery ...“ (Macurová, 2008; 100). 

Výcvik pracovníků by měl probíhat kontinuálně a měl by se zaměřovat na různé 

obory a pracoviště. Není též vhodné začínat s výcvikem jak úplně z horních pater, tak 

úplně ze spodních pater hierarchie. Ideální je školit vybrané pracovníky ze všech 
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úrovní a tito vyškolení pracovníci by poté měli zakládat týmy, kterým své vědomosti a 

zkušenosti budou předávat (Macurová, 2008). 

2.4.4 Týmová práce a nepřetržité zlepšování 

Kaizen, jak se jmenuje přístup pro inkrementální zlepšování kvality, označuje postup, 

kdy v rámci malých týmů, takzvaných kroužků kvality, zmiňovaných již v kapitole 

2.3.3, jsou prodiskutovávány záležitosti spojené s kvalitou, ale nejen s tou. Tyto mini 

týmy mohou řešit i záležitosti bezpečnosti práce, či produktivity. Výstupem porad 

těchto skupin pracovníků, jež jsou podporovány podnikovým vedením, jsou malé 

změny, které vedou k drobnému, ale za to k neustálému zlepšování (Sandholm, 

2000). 

Macurová (2008; 100-101) uvádí principy Kaizenu takto: „I. Zaměření na zákazníky – 

pečlivě naslouchat zákazníkům; měřit to, co je pro ně důležité; udržovat s nimi osobní 

kontakt. II. Zlepšovat procesy – nahlížet na podnik jako na soubory procesů, nikoli 

jako na organizační hierarchii; zkoumat systémy jako celky, nesvalovat vinu na 

jednotlivce; prolomit bariéry mezi funkcemi; chápat útvary, kterým jsou dodávány 

výrobky/služby, jako interní zákazníky, uzavírat dlouhodobá partnerství se zákazníky. 

III. Zavést řízení založené na faktech – otevřít lidem oči k příležitostem pro 

zlepšování; předcházet chybám a přepracováním; hovořit v datech; hledat klíčové 

příčiny problémů; určit standardy. IV. Uvolnit potenciál lidí – podporovat nepřetržité 

vzdělávání; podporovat týmovou práci; nepřetržitě rozvíjet sebedůvěru a smysl pro 

zodpovědnost personálu“.  

Protože Kaizen je původem z Japonska, kde se kultura v jistých oblastech podstatně 

liší od té západní, je zajímavá poznámka Košturiaka a kolektivu (2010; 9), že „Kaizen 

se nezavádí, Kaizen se žije“. 

Košturiak a kolektiv (2010) dále ve své knize věnované Kaizenu uvádí některé 

typické chyby při snaze zavádět tento přístup neustálého zlepšování v evropských 

firmách. Patří mezi ně nesystematické řešení problémů, pouze formální zavedení 

Kaizenu, který však v podniku nefunguje nebo fakt, že Kaizen je brán pouze jako 

prostředek ke zlepšení výrobních procesů a ne už jiných oblastí v podniku, kde je 

zlepšování také potřeba. 
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2.4.5 Kvalita u zdroje  

V podnicích používajících přístup TQM se používá řada preventivních nástrojů, jako 

je třeba QFD, FMEA, či Poka-Yoke popsané výše. Též platí zásada, že věci by měly 

být udělány pokaždé bezvadně a napoprvé (Sandholm, 2000). 

Macurová (2008) ještě doplňuje, že kromě preventivních metod, by kvalita u zdroje 

měla být doplňována kontrolami v předvýrobní fázi.  

2.5 Systém managementu kvality ISO řady 9000 

Standardy ISO pochází z osmdesátých let 20. století, kdy pod vlivem zvyšující se 

globalizace vznikl tlak na tvorbu mezinárodních standardů, které měly ulehčit firmám 

hodnocení svých dodavatelů na základě splnění požadavků právě těchto norem. 

V současné době existuje celá řada standardů ISO. Mezi ty neznámější patří ISO 

řady 9000 zabývající se managementem kvality, popřípadě ISO řady 14 000, jež řeší 

problematiku environmentálního managementu (Macurová, 2008). V této podkapitole 

bude přiblížen první zmiňovaný standard – ISO řady 9000. 

ISO řady 9000 je systémem managementu kvality mající všeobecný charakter. To 

z něj činí standard, který může být aplikován nezávisle na velkosti podniku, jenž se 

může zabývat různou činností výroby nebo služeb (Nenadál a kolektiv, 2005). 

Účelem tohoto systému je koordinace procesů uvnitř podniku s důrazem na plnění 

požadovaných vlastností výrobků či služeb; sebehodnocení podniku; nastolení řádu 

v organizaci podniku, co se dokumentace a postupů týče a prokázání důvěryhodnosti 

navenek (Macurová, 2008). 

Zásady, které by měly být dodržovány v rámci systému managementu, jsou 

vyjmenovány Nenadálem a kolektivem (2005; 17) takto: „orientace na zákazníka, 

vedení lidí, angažovanost zaměstnanců, orientace na procesy, systémový přístup 

k managementu, kontinuální zlepšování, příprava rozhodnutí na základě faktů, 

vzájemně výhodné vztahy s dodavateli“. 

Z výše uvedených zásad lze rozpoznat podobnost s TQM. Macurová (2008; 37 – 38) 

ve své práci uvádí, že po poslední změně standardů ISO řady 9000 z roku 2000 „se 

model systémů managementu kvality v mnohém přiblížil pojetí TQM“. Nenadál a 

kolektiv (2005; 21) tuto podobnost komentují slovy:„obě základní koncepce řízení 

organizací, prescriptivní (koncepce ISO, popř. odvětvových standardů, kdy 
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požadavky na systém řízení jsou definovány ustanoveními příslušných standardů) a 

neprescriptivní (TQM, v podstatě filosofie nevychází z předem přesně definovaných 

požadavků), stavějí víceméně na shodných principech. Jde o zásady, na nichž se 

prakticky shodují všichni odborníci a k nimž se v celém světě dospělo na základě 

mnoholetých zkušeností.“ 

Z toho se dá usuzovat, že podnik, který aplikuje zásady TQM, je s to zavést též 

standardy ISO řady 9000, a jak již je uvedeno výše, hlavním rozdílem TQM a ISO je 

náročnost na dokumentaci. 

Zde je výčet dokumentů a záznamů, které podle normy ČSN EN ISO 9001 musí být 

vedeny: 

1. „dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality, 

2. příručka kvality, 

3. dokumentované postupy pro: 

 Řízení dokumentů 

 Řízení záznamů o kvalitě 

 Interní audity 

 Řízení neshody 

 Opatření k nápravě 

 Preventivní opatření 

4. další dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního 

plánování, fungování a řízení svých procesů a 

5. záznamy požadované normou ISO 9001 

 záznamy o výsledcích přezkoumání systému vedením a přijatých 

opatřeních,  

 záznamy o vzdělání, praxi, dovednostech a zkušenostech 

 záznamy o výsledcích přezkoumání požadavků na výrobek a 

vyplývajících opatřeních, 

 záznamy o výsledcích přezkoumání návrhu a vývoje a všech 

nezbytných opatřeních, 

 záznamy o výsledcích ověřování návrhu a vývoje a všech nezbytných 

opatřeních, 
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 záznamy o výsledcích validace návrhu a vývoje a všech nezbytných 

opatřeních, 

 záznamy o výsledcích přezkoumání změn návrhu a vývoje a všech 

nezbytných opatřeních, 

 záznamy o výsledcích hodnocení dodavatelů a všech nebytných 

opatřeních, 

 záznamy o procesech výroby a poskytování služeb, u nichž nelze 

následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup, 

 jednoznačná identifikace výrobku (v případě že sledovatelnost je 

požadavkem), 

 záznamy o majetku zákazníka, 

 výsledky kalibrací a ověřování měřících a monitorovacích zařízení, 

 důkazy o shodě znaků produktu s přejímacími kritérii, 

 záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných 

opatřeních, 

 záznamy výsledků provedených opatření k nápravě, 

 záznamy výsledků prováděných preventivních opatření.“ 

Mezi  nejpodstatnější dokumenty v rámci ISO řady 9000 patří příručka kvality, politika 

kvality a cíle kvality (hierarchie dokumentů viz obrázek 5.1 níže). První jmenovaný 

dokument by měl identifikovat základní údaje o společnosti, jako její název, mise, 

vize a popis systému řízení kvality. Politika kvality by měla říkat, jaké jsou záměry 

podniku v oblasti kvality. Toto by mělo být komunikováno se všemi zaměstnanci 

podniku tak, aby směřování v této oblasti bylo jednotné. Posledním z dokumentů jsou 

cíle kvality, jež by měly nastavit přesné cíle, kam se podnik chce v oblasti kvality 

dostat, a nastavit parametry pro měření splnění těchto cílů (Macurová, 2008). 

Následující, poslední část teoretických principů, se odkloní od témat kvality a bude 

popisovat varianty získání kvalitativních dat. 

2.6 Získávání kvalitativních dat 

Hendl (2005) uvádí čtyři formy toho, jak získat kvalitativní data. První z nich je 

pozorování, druhá je studium textů a dokumentů, třetí je provádění interview a 

poslední čtvrtá je analýza audio a video záznamů. Ze čtyř výše uvedených forem je 

pro tuto práci relevantní studium dokumentů a především interview (v dalším textu se 
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bude objevovat též pojem rozhovor, ten považujme za synonymum či překlad 

interview).  

Hendl (2005; 132) definuje dokument jako „všechno napsané nebo prostě 

zaznamenané“. Stejný autor zmiňuje výhody a nevýhody získávání dat z dokumentů. 

Mezi výhody řadí velké množství dokumentů různého typu a také fakt, že výzkumník, 

který se studiem takového dokumentu zabývá, nijak neovlivňuje osobu, jež tento 

dokument vytvořila, protože kupříkladu při rozhovorech může být tázaný nějakým 

způsobem ovlivněný tazatelem. Za nevýhodu poté Hendl (2005) považuje subjektivní 

výběr konkrétních dokumentů. Ty pak vinou výzkumníka nemusejí vytvořit pravý 

obraz dané problematiky. 

Interview může být různého charakteru, a to podle jeho flexibility, od čistě 

strukturovaného, přes polostrukturované až po volný rozhovor. Pouze strukturovaný 

rozhovor však není doporučován z toho důvodu, že tazatel tak může svým 

subjektivním vnímáním problematiky nasměrovat výběrem otázek dotazovaného 

k odpovědím, které nemusí věrně zachycovat realitu (Hendl, 2005). Z výčtu zásad a 

doporučení, které Hendl (2005) dává k volnému rozhovoru, vyplývá, že vedení 

takového interview klade vysoké nároky na tazatele, jenž musí být s problematikou 

dopředu velmi dobře obeznámen, a tak z tohoto typu interview dělá metodu pro 

pokročilé výzkumníky. Polostrukturovaný rozhovor se tak jeví jako ideální forma pro 

získání dat pro tuto práci. 

Norma ČSN EN 31010 (2011) nazývá poslední zmíněný typ rozhovoru jako 

semistrukturovaný a definuje jeho vstupy jako „jasné stanovení cílů rozhovorů; 

seznam dotazovaný lidí vybraných z příslušných zainteresovaných stran; připravený 

soubor otázek.“ Tato norma definuje též výstupy, a to následovně: „výstupy jsou 

názory zainteresovaných stran na sporné otázky, které jsou předmětem rozhovorů“.    

Hendl (2005) doporučuje použití polostrukturovaného rozhovoru v případě, že tazatel 

nemůže věnovat respondentovi dostatek času, a také v případě, kdy výzkumník chce 

mít větší jistotu porovnatelnosti oproti volnému rozhovoru, při němž se může 

interview ubírat různými směry. Předem daná témata s menšími možnostmi pro 

sondáž jsou nevýhody, které tento autor zmiňuje (sondáží se rozumí detailnější 

dotazování na konkrétní otázku, která tak prohlubuje tazatelovo porozumění 

problému).  
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Hendl (2005; 174) ještě rozšiřuje polostrukturovaný rozhovor o „rozhovor pomocí 

návodu“. Ten představuje techniku, při níž tazatel vytvoří předem sadu otázek 

z okruhů, o které se zajímá, a tím snižuje riziko, že nějakou oblast vynechá. Hendl 

(2005; 175) doporučuje tento postup při tvoření rozhovoru pomocí návodu:  

1. „Pokud jsme navrhovali obecné téma, napíšeme si všechna vedlejší témata a 

okruhy otázek, jež nás budou zajímat. 

2. Uspořádáme oblasti zájmu ve vhodném pořadí. Jaké je jejich logické pořadí? 

Která témata jsou nejdůležitější? Doporučuje se umístit nejdůležitější a citlivá 

témata ke konci rozhovoru. 

3. Zamyslíme se nad formou otázek ke každému tématu. Také si rozmyslíme 

pořadí otázek. 

4. Promyslíme si vhodné prohlubující a sondážní otázky.“ 
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3 Charakteristika podniku 

3.1 Základní informace 

První skutečnost, jež musí být uvedena, je ta, že podnik popisovaný v následujících 

částech práce si nepřeje být z důvodů ochrany know-how jmenován. Poněvadž se 

podnik zabývá výrobou soustruhů, bude pojmenován Soustruhy a.s. 

Soustruhy a.s. byly založeny v první polovině 20. století a za svou více než 70. letou 

historii vyrobily přes deset tisíc strojů. 

Podnik je akciovou společností s čistě českými vlastníky zaměstnávající přibližně 500 

pracovníků. V současnosti se firma zaměřuje hlavně na výrobu svislých obráběcích 

strojů, kterých ročně vyrobí kolem třiceti až čtyřiceti kusů a prodává je do 60 zemí 

světa. Tyto stroje jsou velmi komplikovanými celky, protože každý, v závislosti na 

druhu a požadavcích zákazníka, se sestává z pěti až deseti tisíc komponent. To 

zahrnuje osm až dvanáct úrovní kusovníku.  

Každý stroj vyráběný v podniku Soustruhy a.s. je v podstatě unikát, protože firma 

pracuje na principu „engineer to order“, což znamená, že stroje jsou vyráběny podle 

individuálních požadavků zákazníků. Jeden takový stroj stojí 10 a více milionů Kč. 

Z toho se dají odhadnout tržby podniku ve výši okolo půl miliardy Kč ročně. 

3.2 Proces výroby stroje 

Celý proces začíná vyjednáváním s potenciálním zákazníkem. V případě Soustruhů 

a.s. jde především o zákazníky z oblasti leteckého, dopravního a chemického 

průmyslu. Jednání je řízeno obchodním zástupcem za přítomnosti technika, který 

projednává technická řešení, jež zákazník požaduje.  

Jestliže se tato jednání vyvíjejí slibně a pravděpodobnost skutečné objednávky je 

vysoká, zahajuje podnik takzvanou předobjednávku, tedy fázi projektového řízení, 

kdy jsou zpracovány základní údaje o požadovaném výrobku, a je zjišťováno, jaké 

náležitosti musejí být vykonány, aby mohl být takovýto projekt úspěšně proveden. 

Při potvrzení objednávky se budoucí stroj takzvaně okóduje. To znamená, že 

technický úsek projde všechny požadavky zákazníka a stanoví, které technologie a 

postupy jsou již známé (aktivní kód) a které nikoliv (neaktivní kód). Řešení v kategorii 
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neaktivního kódu musejí být podnikovými inženýry vymyšlena, zkonstruována a 

následně musí být vyzkoušena jejich kompatibilita se zbytkem stroje.  

Ve stejné době, kdy se rozbíhá kódování stroje, začíná též preliminární plánování 

potřebných dílů k výrobě daného stroje. 

Jakmile je hotová technická stránka projektu, přechází dokumentace do 

technologického oddělení, jež stanovuje, jakým způsobem bude celý stroj 

zkompletován. 

Posledním krokem nehmotné realizace, která byla dosud popisována, je objednání 

potřebných dílů úsekem plánování, a to vyrobením uvnitř podniku nebo nakoupením 

od externí firmy. Počet vyrobených a nakoupených komponentů se může měnit též 

na základě jejich technické náročnosti nebo kapacitní vytíženosti závodu. V případě 

Soustruhů a.s. je obvykle vyrobeno uvnitř podniku tisíc až patnáct set komponentů 

z daného stroje. 

Hmotná část realizace projektu výroby stroje poté samozřejmě spočívá v jeho 

montáži. Ta trvá, v závislosti na druhu a komplikovanosti stroje, od šesti týdnů do tří 

měsíců. Ve chvíli, kdy je stroj zkompletován, je prováděna takzvaná interní přejímka. 

Ta spočívá v provedení testů stanovených podnikem, taktéž se ověřují funkce, jež 

byly požadovány zákazníkem. Mezi tyto testy bylo nedávno zařazeno měření 

geometrie stroje pomocí lasertrackeru, jenž měří s přesností na 5 mikrometrů. 

Ověřována je rovněž přesnost nastavení stroje v jednotlivých osách. Jestliže jsou tyto 

testy úspěšně provedeny, dochází k přejímce zákaznické, která probíhá stále ještě 

v závodě Soustruhů a.s. a sestává se z testů, které požaduje zákazník. To může být 

kupříkladu prověření hlučnosti stroje nebo prověření, zda soustruh splňuje standardy 

země, pro kterou je vyráběn.  

V případě, že zákazník nemá k funkcím stroje žádné výhrady, nastává demontáž 

soustruhu. Toto je nutné z důvodu převozu, protože stroje vyráběné v Soustruhy a.s. 

mohou obrábět až pět metrů vysoké obrobky. 

Podle destinace zákazníka jsou demontované soustruhy posílány kamióny, vlaky či 

loděmi na místo určení, kde jsou opět zkompletovány. Sestavení na místě trvá 

zpravidla několik týdnů. Po opětovném smontování je stroj finálně předán 
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zákazníkovi. Samozřejmostí je poté poprodejní zákaznický servis zařízení a záruka. 

Schéma celé realizace stroje je graficky znázorněno na obrázku 3.1. 

 

Obrázek 3.1 – Schéma výroby stroje Zdroj: Vlastní 
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4 Analýza použití nástrojů Total Quality Managementu v podniku 

Tato kapitola bude popisovat používání nástrojů TQM v podniku Soustruhy a.s. 

V první části budou přiblíženy základní prvky řízení kvality v podniku. Další rozdělení 

kapitoly bude stejné jako u části teoretické, kdy nejprve budou popsány pilíře a 

následně i nástroje TQM. Poslední podkapitolou bude shrnutí a zmínění bariér 

použití TQM v Soustruzích a.s. Ještě předtím však bude popsán proces sběru dat.  

Celá praktická část je založena na interview, které vedl autor s ředitelem vnitřního 

auditu firmy. Ten je ve společnosti zaměstnán téměř deset let a má na starosti odbor 

řízení jakosti výrobku, referát OTŘ (organizace a technika řízení), oddělení 

informatiky a prvním rokem je také garantem inovačních projektů. Organizační 

struktura podniku je zobrazena na obrázku 4.1. Před nástupem na místo ředitele 

vnitřního auditu zastával dotazovaný pracovník pozici vedoucího projektů. Mezi jeho 

úkoly na této předcházející pozici patřilo především zavedení podnikového 

informačního systému. Interview s ředitelem vnitřního auditu bylo celkem sedm a 

probíhaly od 10.2.2012 do 11.4.2012. 

První až třetí rozhovor byl veden jako rozhovor volný, a to z toho důvodu, že autor 

práce byl seznamován se základními procesy, jež ve firmě probíhají, a iniciativa tak 

byla hlavně na straně ředitele vnitřního auditu, který popisoval charakteristiku 

podniku a dění v něm vůbec. Součástí třetího rozhovoru byla i účast autora práce na 

takzvané Q-poradě, což je průřezová porada věnovaná kvalitě. Čtvrté interview již 

bylo polostrukturované a byly v něm kladeny otázky ohledně prvků TQM v podniku. 

Na páté schůzce byly autorem pouze přebrány dokumenty k prostudování. Na šesté 

schůzce byly opět v polostrukturovaném rozhovoru kladeny doplňující otázky 

k prvkům TQM a také ohledně dokumentace nutné pro normu ISO řady 9000. Při 

posledním sedmém interview byly kladeny otázky již na základě konceptu této práce, 

kdy byly zjišťovány některé detaily.  

Všechny položené otázky, které v polostrukturovaném interview otevíraly různé 

oblasti TQM nebo normy ISO řady 9000, byly poté doplněny autorem o otázky 

takzvaně sondážní, jež zjišťovaly detaily z oblasti, na niž se autor tázal. Základní 

otázky jsou uvedeny v příloze 1. 

Dalším pramenem byly interní dokumenty, které doplňovaly informace získané 

z interview, popřípadě vedly k dalším otázkám při následném interview. Mezi tyto 



 

36 
 

studované dokumenty patřil například Správní řád, Metodika řízení inovací, Kontrola 

kooperací. Vyjmenované dokumenty mají charakter organizační normy společnosti, 

respektive organizační směrnice společnosti, respektive pracovní návodky. Kromě 

těchto byla též studována podniková pravidla, mezi něž se řadí Pravidla kooperace, 

Reklamace kooperací, Zmetkové řízení, Změnové řízení a další. 
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Obrázek 4.1 – Organizační schéma Zdroj: Soustruhy a.s. 
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4.1 Popis základních prvků řízení kvality v podniku 

4.1.1 Personální zajištění kvality 

Podnik Soustruhy a.s. se zabývá výrobou soustruhů, které jsou velmi náročné na 

přesnost a tedy i na kvalitu. Ta je v tomto podniku brána jako samozřejmost, protože 

strojírenství pracuje v setinách až tisícinách milimetrů, takže všechny komponenty ve 

strojích musejí být precizně vyrobeny, a to jak z hlediska volby použité technologie, 

tak co do pečlivosti řemeslného zpracování. 

Proto se ve výrobních halách podniku není možno setkat s všudypřítomnými slogany 

o kvalitě, tak jak je to například u výrobců automobilů, kteří musejí nutnost kvality 

dále zdůrazňovat. Pochopitelně i zde je kvalita zaměstnancům připomínána, ale 

pouze na elektronických nástěnkách, kde jsou upozorněni na současné problémy. 

S vyžadováním preciznosti a braním vysoké kvality jako běžného standardu je 

spojeno i personální obsazení závodu. Ze zmíněných zhruba pěti set zaměstnanců 

není ani jeden agenturní, poněvadž zaškolení jednoho pracovníka tak, aby byl 

schopen samostatné činnosti, trvá podle ředitele vnitřního auditu až jeden rok. 

Aby si závod takto vysoce kvalifikovanou pracovní sílu udržel, je o zaměstnance 

postaráno řadou benefitů, jež mohou být pracovníky čerpány. Jsou to například 

benefity ze sociální oblasti, kdy je zaměstnavatelem hrazeno penzijní připojištění. 

Každé dva roky má také zaměstnanec nárok na čerpání až 5.000,- Kč na 

nadstandardní volitelné benefity. Součástí podniku je závodní jídelna se 

zvýhodněnou cenou jídel a do výčtu by se ještě daly zařadit bezúročné půjčky na 

bydlení a nadstandardní lékařské a právní služby. 

4.1.2 Kvalita a dodavatelé 

Nejenom personální zajištění, ale také dodavatelé přispívají k výrobě vysoce 

kvalitních strojů. Zde jsou Soustruhy a.s. v odlišném postavení k různým 

dodavatelům.  

Tak například při odběru klíčových dílců, kterými mohou být řídící systémy, elektro-

součásti, mazání nebo motor stroje z podniků jako je Siemens, je jejich vyjednávací 

pozice velmi slabá, a to jednak z důvodu toho, že firma je proti podnikům této 

velikosti jen zanedbatelným odběratelem, ale také z důvodu kusové výroby, kdy jsou 

odebírány pouze jednotky nakupovaných výrobků. 



 

39 
 

U dodavatelů klíčových dílců je posuzována hlavně jejich finanční stabilita a také 

schopnost poskytovat servis globálně. Tyto požadavky tak převyšují nároky na 

kvalitu, která je u těchto dodavatelů opět brána jako samozřejmost. Jako ověřovací 

prvek spolehlivosti a kvality jsou u těchto dodavatelů uvedeny reference, tedy 

seznam podniků, které od tohoto dodavatele již výrobky odebraly. 

Nutno ještě podotknout, že v některých případech je dodavatel klíčových dílců zvolen 

přímo zákazníkem a to dále brání navázání hlubších vztahů s dodavateli, protože 

takto jsou dílce odebírány od různých firem.  

Jinou vyjednávací pozici mají Soustruhy a.s. při odběru běžných komponent. 

S těmito podniky úžeji spolupracují, a tak když jsou konstruovány stroje s novými 

technologiemi, je možné požadovat i po svých dodavatelích přizpůsobení těmto 

technickým novinkám.  

U těchto dodavatelů jsou prováděny pravidelné návštěvy, většinou třikrát ročně a 

jsou tak kontrolovány kvalitativní požadavky, které na ně Soustruhy a.s. mají. 

V počáteční fázi je zavádění kontrolních listů u těchto vybraných dodavatelů. 

4.1.3 Kontroly kvality 

Normy jakosti jsou nastaveny uvnitř podniku, kdy jsou jednotlivé dokumenty, díly a 

postupy kontrolovány tak, aby v procesu jak nehmotné, tak i hmotné výroby pokud 

možno nevznikl problém s kvalitou. 

První kontrolou při výrobě stroje je kontrola výkresů. Ta probíhá tak, že výkres je po 

dokončení zkontrolován vedoucím konstrukčního týmu a poté ještě jednou za tři až 

čtyři týdny, aby se tak předešlo takzvané „provozní slepotě“, tedy neuvědomění si 

problému na základě již vžitých stereotypů.  

Další kontrola probíhá při přebírání dílců od dodavatelů, kdy jsou přeměřovány 

vybrané kusy z dávky a na nich se měří kupříkladu rozměry či jiné hodnoty kritické 

pro použití takovéto součástky.  

Ještě než jsou některé z komponent vmontovány do stroje samotného, jsou 

podrobeny výrobní kontrole. Ta přezkoumává, jestli komponenty odpovídají 

dokumentaci a jsou tak vhodné k použití. Při dokončení stroje následuje interní a 

zákaznická kontrola.  
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Poslední kontrola nastává při demontáži stroje, kdy se kontroluje jeho zabalení a 

hlavně, zda je stroj sbalen v kompletním složení všech dílů, neboť toto je velmi 

komplikované z důvodu velkého množství komponentů, ze kterých je stroj složen. 

Případné nekompletní zabalení stroje je spojeno s vysokými náklady a také se 

zpožděním dodání celého soustruhu, poněvadž tyto chybějící součásti musejí být 

dodatečně poslány na místo určené zákazníkem, což je z hlediska dodávek 

zákazníkům po celém světě časově a finančně náročné.  

Samozřejmostí u každé z těchto kontrol je vedení dokumentace, do které patří hlavně 

kontrolní listy, balící listy a také fotodokumentace. 

4.1.4 Analýza kvality (Q-porada) 

V Soustruzích a.s. je kvalita analyzována na pravidelných měsíčních poradách, 

takzvaných Q-poradách. Ty však byly zavedeny teprve koncem roku 2011 a do 

současné doby proběhly zatím jenom třikrát. Praxe před Q-poradou byla taková, že 

se scházeli pouze pracovníci z některých oddělení, například výroby a montáže, a ti 

diskutovali problémy na této individuálnější bázi.  

V současné době se na Q-poradě scházejí mistři ze všech výrobních dílen a celý 

střední management zabývající se technickou částí výroby stroje. Tito lidé poté 

projednávají záležitosti, které se týkají kvality. Jsou určeny tři hlavní okruhy, na něž 

se porada zaměřuje. 

Prvním je vstupní a výrobní kontrola, druhým jsou zjištění z oddělení metrologie, 

které se v podniku stará o přesná měření, kalibraci měřidel a správu etalonů. Třetím 

okruhem je výstupní kontrola. Do té patří interní a zákaznické testy a také například 

propočty nákladů a ztracené normohodiny způsobené nekvalitou. 

Q-porada probíhá tak, že vedoucí pracovník z každého výše popsaného okruhu si 

připraví prezentaci, která se zakládá na jednodušších statistických údajích (procento 

položek s vadou, průměrná výše nákladů spojená s reklamací, …), popřípadě na 

konkrétních problémech, jež se vyskytly (vyšší opotřebení nástrojů oproti 

normám, …) a toto je následně diskutováno všemi přítomnými. 

Výsledkem těchto schůzí by měla být zpráva s doporučeními a nápravnými 

opatřeními k daným problémům. Ta však minimálně z prvních dvou porad nebyla 

zpracována a na třetí poradě, které se autor účastnil, nepadly v podstatě žádné 
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konkrétní návrhy na opatření, takže je pravděpodobné, že tato zpráva též nebyla 

vypracována. 

4.1.5 Inovace 

Jak již plyne z principu, na němž podnik pracuje, tedy engineer to order, inovace je 

běžnou součástí fungování Soustruhů a.s. To však neplatí jen pro vyvíjení nových 

řešení (takzvaný neaktivní kód), jež musí být podnikovými inženýry kompletně 

vymyšleno, ale i vylepšování známých řešení (aktivní kód). 

Inovační projekty se v podniku dělí na provozní a strategické. Provozní inovace má 

většinou na starosti pouze jeden úsek a jeho manažerem je někdo z podřízených 

řediteli úseku. Ten má poté na starosti schválení startu inovačního projektu. 

V současné době je v podniku realizováno 23 provozních inovačních projektů, 

z nichž 9 bylo skončeno. Mezi tyto dokončené projekty patří teplotní stabilizace desky 

palety svislých soustruhů nebo například nalezení alternativních dodavatelů. 

Druhým typem inovačních projektů jsou projekty strategické. Ty se týkají celého 

podniku a jsou tak provázány s většinou úseků ve firmě. Manažerem strategických 

inovačních projektů, které trvají tři měsíce a déle, je vždy některý z ředitelů a 

spuštění projektu schvaluje porada vedení nebo generální ředitel. V podniku 

Soustruhy a.s. nyní běží 12 strategických inovačních projektů, z nichž byl dokončen 

projekt podnikové akademie, která slouží ke vzdělávání zaměstnanců a k rozšíření 

prodejní sítě v Ruské federaci.   

Oba druhy inovací jsou v podniku podle rozsahu odměňovány. Minimální odměna za 

přínosnou a funkční inovaci je stanovena pro jednotlivce nebo i tým částkou pět tisíc 

Kč. Při zavedení inovace s vysokou přidanou hodnotou může jít až o podíl na zisku 

z takovéto inovace. 

4.1.6 Informační systém a standardy 

V podniku je zaveden informační systém, kterým se řídí naprostá většina všeho dění. 

Systém řídí nákup, prodej, sklad (všechny položky jsou v tomto systému evidovány 

s výjimkou měřicích přístrojů, jejichž hodnota je nižší než 20 tisíc Kč), výrobu, 

plánování výroby, účetnictví i personalistiku.  

Zaměstnanci jsou povinni do něj vkládat v podstatě všechny změny a úkony, jež se 

při práci na projektu (hmotná i nehmotná realizace soustruhu) dějí. Takto je zajištěna 
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koordinace mezi jednotlivými částmi podniku, která by jinak byla prakticky nemožná, 

neboť organizace výroby a kompletace stroje o tisících položkách je nesmírně 

složitou a komplexní činností.  

Kontrolní plány, změnové řízení a zmetkové řízení jsou oblasti, ve kterých se systém 

zaměřuje na kvalitu. 

Soustruhy a.s. také uplatňují standardy, které musí jejich zařízení splňovat. Ty se 

opírají o mezinárodní standardy jako je VDI/GKQ 3441 nebo ISO 230-2, jež jsou 

ukazatelem přesnosti a opakovatelnosti nastavení přesných pozic soustruhu na 

základě polohování jednotlivých os stroje (znázornění os soustruhu je v příloze 2). 

Jsou zde též interní normy, mezi něž se například řadí přesné měření 

lasertrackerem. Standardy si také určuje zákazník dle svých národních požadavků.  

Podnik nemá žádný certifikát systému managementu kvality jako je třeba ISO řady 

9000. 

Nyní se už bude čtvrtá kapitola zabývat jednotlivými pilíři a nástroji TQM.  

4.2 Pilíře TQM 

4.2.1 Leadership 

Vlastnosti leadera zmiňované v teoretické části práce je jen těžko možné jednoduše 

zjistit. Čas a úsilí, které by muselo být věnováno rozboru vybraného vzorku mistrů 

popřípadě jim nadřízeným pracovníkům, by překračoval rozsah této práce, stejně tak 

jako metoda výzkumu, jež by musela být náročným způsobem připravena. 

Ředitel vnitřního auditu byl pouze dotázán na to, jestli se v podniku snaží uplatňovat 

nový přístup managementu, kde převažuje koučování nad direktivními pokyny, tak 

jak to popisuje ve své práci Richardson (1996). Odpověď na tuto otázku nebyla 

jednoznačná, protože v podniku existují činnosti, které mají pevně stanovený 

technický postup a musejí být provedeny velmi přesně. V takovémto případě 

koučování uplatňováno není. To je spíš uplatněno ve vyšších patrech hierarchie, ale 

je možné všeobecně říci, že nový přístup k managementu podřízených není 

podnikovým vedením podporován či dokonce vyžadován. 
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4.2.2 Strategie a plánování 

Plánování tak jak ho vidí Omachonu a Ross (2004) s Richardsonem (1996), je 

spojeno hlavně s vizí a misí firmy a také s krátkodobým a dlouhodobým plánem 

společnosti. Vize a mise však podnikem nejsou definovány.  

Konkrétně nejsou definovány ani krátkodobé a dlouhodobé plány, co se prodejů týče. 

To je podle ředitele vnitřního auditu dáno hlavně tím, že stroje Soustruhů a.s. jsou 

prodávány po celém světě, kde se významně liší stádia ekonomického cyklu, a tak 

například poptávka, která byla před dvěma roky velmi silná v zemích západní Evropy, 

je v současné chvíli velmi slabá, a naopak poptávka, jež před dvěma roky v USA byla 

prakticky nulová, je nyní s opětovným nastartováním americké ekonomiky znovu 

silná. 

Soustruhy a.s. tak spíše plánují v oblasti rozvoje podniku, kdy se ve střednědobém 

horizontu orientují na plánování v rámci inovačních projektů. Tyto projekty, jež byly 

popsány již v kapitole 4.1.5, jsou vedeny pod záštitou ředitele vnitřního auditu, který 

je koordinuje.  

Co se týče dlouhodobých plánů, ty jsou většinou spojeny s dotacemi z Evropské 

unie, popřípadě s jinými investičními pobídkami. Na konci února 2012 byl ukončen 

program vzdělávání pro všechny zaměstnance podniku, jehož předmětem bylo 

zdokonalení v jazykových schopnostech, komunikačních a manažerských 

dovednostech a řadě jiných. 

Z pohledu Jurana s Godfreyem (1998) splňují Soustruhy a.s. celý řetězec akcí, který 

je těmito autory vyjmenován, s výjimkou záměny prvních dvou fází, kdy podnik 

nejprve musí identifikovat zákazníka a teprve poté zakládá projekt. O další akce 

z řetězce, jak je popisují Juran s Godfreyem (1998), se starají jednotlivé úseky, a tak 

zákazníkovy potřeby řeší obchodní zástupce, vývoj produktu má na starosti technický 

úsek podniku, vývoj procesu zase technologové závodu a přesun do výroby řeší 

výrobní úsek firmy. 

Při plánování výroby soustruhu také hraje významnou roli oddělení nákupu a 

kooperací podniku. Činnost tohoto oddělení, které řeší otázku výroby komponent 

v podniku nebo nakoupením od externí firmy, je velmi náročná na logistiku, protože 

musí zajišťovat dodání všech potřebných komponent k sestavení stroje ve správný 
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čas. Toto je velmi komplikované, protože Soustruhy a.s. vyrábějí v různých obdobích 

různý počet strojů a je tak možné, že v jednom měsíci jsou vyexpedovány stroje dva, 

zatímco v jiném měsíci může být strojů až šest. To pochopitelně představuje vysoké 

nároky na flexibilitu logistického řízení. 

4.2.3 Lidské zdroje 

Zplnomocnění, tak jak ho popisuje Macedo-Soares a Lucas (1995), je v podniku 

uplatněno, a to tím, že jsou zplnomocněni mistři v jednotlivých dílnách. Tito pak mají 

možnost prezentovat svá stanoviska k podstatným rozhodnutím v podniku a také 

mohou přicházet se svými vlastními nápady a vylepšeními v rámci porad, kterých se 

účastní. 

Zaměstnanci mohou oslovit vedení firmy emailem. To však není jediná možnost, jak 

vyjádřit svůj názor na dění ve společnosti, neboť ve firmě též pravidelně probíhá 

setkání vedení se zaměstnanci. Toto setkání probíhá dvakrát ročně a jsou na něm 

řešeny hlavně záležitosti ekonomické situace firmy a postavení podniku na trhu. 

Nedílnou součástí těchto setkání je také prostor pro volnou diskuzi, která je 

iniciována hlavně z řad zaměstnanců. Možností posílat emaily a setkáním se s 

vedením podniku dávají Soustruhy a.s. příležitost vyjádřit se k aktuálním problémům i 

pracovníkům na nejnižší úrovni podnikové hierarchie. 

Další z prvků TQM, formování týmů, je v podniku hojně zastoupeno. Na bázi týmů tak 

například pracuje technický úsek, kde je vytvořeno 5 projektových týmů, které mají 

na starosti vytvoření technické dokumentace k objednaným strojům. Další týmy jsou 

převážně takzvané task-týmy popisované Omachunou a Rossem (2004). Ty 

seskupují zaměstnance za účelem splnění konkrétní činnosti, po jejímž vykonání, se 

toto uskupení rozpadá. Tyto týmy se vyskytují ve výrobě, popřípadě v montáži. 

Některé z výrobních strojů jsou obsluhovány v četách.  

Mezifunkční týmy se scházejí každý týden na takzvaných projektových poradách. 

Těchto porad se účastní vedoucí konstrukce, technologie, výroby, montáže, nákupu 

a plánování a poté individuálně vedoucí konstrukčních týmů. Agendou těchto schůzí 

je řízení projektů tak, aby vše bylo synchronizováno mezi jednotlivými odděleními. To 

znamená, že jsou zde probírána témata jako zahájení projektů, kdy je třeba 

prodiskutovat základní problémy a úskalí, které může objednávka nového stroje 

přinést, a pochopitelně se zde řeší i stav projektů, jež jsou již v běhu.   
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Mezifunkční týmy vznikají také při závažnějších problémech s kvalitou, které nelze 

lehce odstranit, a které se dotýkají přímo zákazníků. Složení takových týmů je 

individuální, záleží, kde v procesu se daný problém vyskytl. 

Na úrovni ředitelů mohou vznikat mezifunkční týmy u velmi závažných problémů, u 

kterých je nutná rychlá reakce, popřípadě je tento problém spojen s vysokými 

náklady. 

4.2.4 Management kvality procesu 

Úsek vnitřního auditu v Soustruzích a.s. prošel v září roku 2007 školením kvality, 

jehož součástí byly kromě principů norem ISO řady 9000 a provádění vnitřního auditu 

také metody managementu kvality procesu popsané v teoretické části (PDCA, 

Ishikawovy diagramy, Paretova analýza, Poka-Yoke, 5S, FMEA, QFD a Statistická 

regulace procesů). Jedinou metodou, která nebyla na školení kvality probrána, byla 

metoda QFD. Ta byla do výčtu zařazena pro své potenciální dobré použití právě 

v podniku, kde prakticky každý stroj je zcela novým výrobkem. 

PDCA 

Koncept PDCA, tedy forma, jakou je v podniku dosahováno neustálého zlepšování, 

je v podniku uplatňován nejen při každém novém projektu, ale také u inovací, které 

přímo s projektem výroby nového stroje nesouvisejí. 

Problém, který se hledá v první fázi, plánování, musí být brán ze dvou úhlů pohledu. 

Tím prvním je plánování vylepšení aktivního kódu. Ten může být vylepšován na 

základě zpětné vazby, kdy je objeven problém konstrukčního řešení nebo to může 

být v rámci čisté inovace, kdy je hledáno lepší řešení, než je to stávající. Druhým 

pohledem na problém je situace, při které nastává objevení neaktivního kódu. To je 

plánováno a řešeno tak, aby bylo vyhověno zákazníkovi. 

Ve fázi neustálého zlepšování v podniku dochází k implementaci upraveného 

aktivního kódu popřípadě oživení kódu neaktivního. 

Fáze kontroly může pochopitelně nastat jenom při úpravě aktivního kódu, protože 

neaktivní kód je vždy zcela novým řešením, které nemá porovnání. 
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Při poslední fázi, jednání, se upravený aktivní kód začíná používat jako nový 

standard a z kódu neaktivního se stává kód aktivní, jenž může být použit pro další 

projekty jako již sestrojené a odzkoušené řešení. 

Ishikawovy diagramy 

Ishikawovy diagramy jsou ve firmě používány, ovšem nelze si představovat, že touto 

metodou jsou řešeny všechny vzniklé problémy. Aby došlo na řešení touto metodou, 

musí být problém závažnější, neboť vše je nejprve komunikováno přes informační 

systém elektronicky, kdy v rámci změnového řízení dostávají relevantní lidé 

informace o problému, k němuž se musejí podle jeho urgentnosti v časovém limitu 

vyjádřit. Při méně závažných problémech nebo pro oznámení nějakého 

nestandardního kroku je využívána elektronická nástěnka, jež o této skutečnosti 

informuje všechny pracovníky s přístupem na informační systém.  

Jestliže je však problém doopravdy závažný, schází se mezifunkční tým tak, jak bylo 

uvedeno v kapitole 4.2.3, i fyzicky a v tuto chvíli je používán Ishikawův diagram, kde 

jsou hlavní příčiny vybrány z třídníku problémů, jenž může být považován za již 

vypracovaný afinitní diagram. Tímto je podporována teorii Gitlowa a Levina (2005). 

Samozřejmostí je poté určování možných základních příčin brainstormingem. 

Paretova analýza 

Principy Paretovy analýzy, že 80% důsledků je způsobeno 20% příčin, jsou řediteli 

vnitřního auditu známy, ovšem tato metoda není prováděna, tak jak ji popisuje 

literatura, tedy sestavením tabulek s kumulativními hodnotami a poté zanesením 

těchto dat do grafu. Jako důkaz může být odpověď na dotaz ohledně určování 

klíčových příčin problému, kdy nebyla Paretova analýza zmíněna a byly spíš uvedeny 

metody jako statistická analýza (ta je však z důvodu kusové výroby, jež je na 

statistické údaje velmi chudá, těžko uplatnitelná), prvky FMEA a Ishikawovy 

diagramy.  

Konstatování, že někdy je obtížné příčinu stanovit přesně z důvodu neshody 

zúčastněných pracovníků, jež jsou kupříkladu technologové, NC programátoři, 

obsluha stroje, popřípadě předseřizovači, naznačuje, že Paretova analýza nebyla 

vypracována kompletně a že nebyla použita například v součinnosti s Ishikawovými 

diagramy.  
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Poka-Yoke 

Metoda Poka-Yoke v podniku využívána není. 

5S 

Podnik Soustruhy a.s. nemá zavedenu metodu 5S. Ve výrobě podniku je sice 

pořádek a pravidelně se uklízí, což by mohlo připomínat pilíře třídění a lesku, ale 

pořádek je na pracovišti z čistě praktických důvodů a pravidelné uklizení se provádí 

v rámci údržby strojů.   

Ostatně pilíř 5S „nastolení pořádku“ se ve výrobě setkává s bariérou zavedení v 

podobě vysoké variability komponent montovaných do strojů, a tak standardizace 

umístění jednotlivých součástí stroje není z technických důvodů možná. 

FMEA 

Metoda FMEA je dle ředitele vnitřního auditu využívána jen částečně, i když jsou 

v podniku při návrhu stroje rizika hodnocena. Soustruhy a.s. používají takzvaný 

katalog rizik, jenž posuzuje standardizovaným způsobem možnost vzniků rizik. Ten je 

rozdělen do kategorií rizik komerčních, technických, výrobních a realizačních. 

V podniku je též katalog reakcí na rizika, který je v současné době vytvářen, ale již 

obsahuje reakce na inkasní nebo technická rizika. Takto vzniká v podniku plán jakési 

„akce a reakce“. 

QFD 

Další z metod, která se v podniku nepoužívá, i když by pro ni byly vhodné podmínky 

a její využití by mohlo usnadnit fázi vývoje stroje, je QFD.  

Statistická regulace procesů 

Jak již bylo uvedeno v odstavci o Paretově analýze, statistická kontrola, jinak hojně 

využívaná u hromadné výroby, v podmínkách výroby kusové není příliš uplatnitelná, 

a tak ani v Soustruzích a.s. není používána. 

4.2.5 Zaměření na zákazníka a jeho uspokojení 

Jestliže podle Choie a Ebocha (1998) je uspokojení zákazníka základním cílem 

TQM, pak ho Soustruhy a.s. plní bezezbytku, poněvadž pracují na bázi „engineer to 

order“, což, jak bylo již zmíněno v kapitole 3.1, znamená, že každý stroj je navržen 

podle představ zákazníka a to i v případě, že technologie, kterou si zákazník žádá, 

není dosud ve firmě používána a musí tak být navržena a zkonstruována vývojovým 
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útvarem podniku. Pochopitelně, na inovace, jež jsou vytvářeny v podniku, reagují 

také dodavatelé běžných dílců, od kterých je též vyžadován vývoj nových 

komponent. 

Rozdílné vnímání kvality, jež je zmíněno v práci Omachuny a Rosse (2004), je 

skutečně možné pozorovat, protože kupříkladu zákazníci leteckého průmyslu jako je 

britský Rolls-Royce nebo americký General Electric kladou extrémně náročné 

požadavky na kvalitu a přesnost stroje, zatímco firmy zabývající třeba armaturami 

takto vysoké nároky nemají. Stává se také, že stejná společnost má různé nároky na 

kvalitu stroje na základě geografického umístění tohoto soustruhu. 

I když by se mohlo podle teorie Omachuny a Rosse (2004) zdát, že tyto rozdíly 

komplikují vyhodnocení zpětné vazby, která je důležitou součástí v péči o zákazníka 

a hodnocení jeho spokojenosti s výrobkem, není tomu tak. Je to dáno tím, že teorie 

popsaná výše zmíněnými autory myslí především na hromadnou výrobu, kdy je v 

podstatě stejný výrobek prodáván různým zákazníkům. V případě Soustruhů a.s. je 

ale každý stroj specifický, a tak nelze vyhodnocovat spokojenost zákazníků na 

základě stejných kritérií. „Klíčové ukazatele, podle kterých se řídí zákazníkova 

spokojenost a shromáždění dat ohledně vnímání kvality zákazníky“ (Omachonu a 

Ross (2004; 129), tak musejí být řešeny individuálně s ohledem na specifikace a 

určení stroje. 

Podnik Soustruhy a.s. získává zpětnou vazbu především na základě rozhovorů 

techniků, kteří poskytují servis zakoupených strojů zákazníkovi. Tento servis a 

množství dat, jež se dostanou zpět do podniku, závisí na vztahu mezi podnikem a 

zákazníkem. Firma tak má ve svém portfoliu zákazníky, s nimiž je v pravidelném 

kontaktu, i zákazníky, jež firmu kontaktují jen v případě problémů. 

Stížnosti na problémy a reklamace jsou dalším zdrojem zpětné vazby pro podnik. 

Tato negativní zpětná vazba má poté za následek, že jsou prováděna nápravná 

opatření, aby se těmto vadám zabránilo. Mezi tato opatření jsou zahrnuty hlavně 

konstrukční změny. 

Reklamace ovšem také někdy přinášejí překvapivá zjištění, se kterými v podniku 

nebylo počítáno. Jako příklad může být uvedena reklamace zákazníka, jenž při 
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provozu stroje používal příliš agresivní chladicí kapalinu. S touto nebylo počítáno 

v provozním manuálu.  

Tyto reklamace a stížnosti na špatný chod zařízení kromě konstrukčních změn mají 

také vliv na tvorbu provozních manuálů, které se rozšiřují a mění v návaznosti na 

zjištěné nedostatky od předešlých zákazníků a snaží se tak předcházet možným 

problémům s chodem stroje.  

4.2.6 Benchmarking 

Předposledním pilířem TQM popisovaným v této práci je benchmarking. Ten je 

v podniku prováděn kupříkladu na základě výběrových řízení, ve kterých nezřídka 

Soustruhy a.s. narazí na jednoho ze svých hlavních konkurentů, mezi něž se řadí 

hlavně Pietro Carnaghi, Waldrich Coburg či Danobat. 

Když Soustruhy a.s. porovnávají své výrobky s jinými, srovnávají asi 80 kritérií. 

Nejdůležitější jsou výška a průměr obrobku, jenž je soustruh schopen obrobit, 

přesnost konkurenčního soustruhu a dále například počet os, ve kterých je schopno 

konkurenční zařízení pracovat. 

Teoretické principy Omachuny a Rosse (2004) a Raa a kolektivu (1996) naplňují i 

jiné formy srovnání, které firma provádí s dalšími strojírenskými podniky, jež sice 

nejsou přímými konkurenty, ale vyrábějí zařízení obdobná. Tento benchmarking je 

prováděn na základě členství ve Svazu strojírenské technologie. V rámci tohoto 

členství podniky vzájemně kooperují a poskytují si informace a zkušenosti o způsobu 

výroby. Výjimkou nejsou ani exkurze u jiných členů svazu. 

V nedávné době proběhlo porovnání s podniky TOS Varnsdorf, Škoda Machine Tool, 

TOS Kuřim a Aero Vodochody. Porovnání s posledním zmíněným podnikem je 

zajímavé v tom, že Aero Vodochody nejsou strojírenskou firmou, ovšem mají 

podobný charakter individualizovaných projektových zakázek. Z tohoto důvodu byl i 

tento podnik z leteckého průmyslu zařazen do benchmarkingu. To podporuje teorii 

Omachuny a Rosse (2004) o srovnávání se i s jinými odvětvími ve specifických 

oblastech.  

Bez zajímavosti není také fakt, že všechny porovnávané podniky jsou vlastníky 

certifikátu managementu kvality ISO 9001, zatímco Soustruhy a.s. tento certifikát 

nemají. 
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Závěry benchmarkingu by se daly popsat ve třech kategoriích. Tou první je ověření 

stávajících procesů a výrobků s konkurenty a zjištění, zda proti nim podnik v něčem 

nezaostává nebo naopak v čem je převyšuje. Druhým výstupem je inspirace pro 

podnik, jak dělat věci lépe a to ať již jde o procesy nebo o výrobky. Poslední kategorií 

je kategorie vedoucí k inovacím v podniku. 

Jako finální výstup z benchmarkingu je poté snaha o zlepšení současného stavu na 

základě adaptace porovnávaných procesů nebo výrobků do podnikové struktury, což 

většinou vede k zahájení projektu procesní inovace. Tak byly například zavedeny 

kontrolní plány, které v sobě zahrnují stanovení milníků a kritických faktorů pro 

hodnocení. Ty byly vedením ze začátku odmítány, protože byly považovány za 

nestandardní, ovšem po benchmarkingu, který odhalil, že kontrolní plány jsou 

běžnou součástí agendy jiných podniků, byly kontrolní plány společností zavedeny. 

V případě, že je po porovnání zjištěna oblast, kde podnik předstihuje konkurenci, je 

v takovém případě vyvíjena snaha na udržení tohoto předstihu. 

4.2.7 Organizace v rámci TQM 

Z pohledu Omachuny a Rosse (2004) podnik s vysokou pravděpodobností splňuje 

podmínku o prosazování kvality skrz celý podnik, protože ta je u takto přesných a 

komplikovaných strojů vyžadována automaticky. Návyky pracovat přesně a kvalitně 

jsou každému pracovníkovi vštěpovány nejen při získávání vzdělání, které je nutností 

pro přijetí do podniku Soustruhy a.s. na kvalifikované pozice, ale také při zaškolování 

ve společnosti samotné.   

Stejně tak platí i koncepce obrácené pyramidy hierarchie v Soustruzích a.s. Úzká 

skupina lidí z prodejního oddělení, tedy skupina, která zastupuje podnik navenek, 

prakticky být podporována musí, protože právě na aktivitách této skupiny lidí dost 

podstatně závisí celý výkon podniku, neboť potenciální ztráta objednávky byť jen 

jednoho stroje, zaviněná nedostatečným motivováním, koučováním a radami, může 

být citelně znát na výsledku firmy.  

4.3 Nástroje TQM 

4.3.1 Organizace procesů podporujících kvalitu 

Procesní uspořádání v podniku díky složitosti vyráběných soustruhů prakticky 

neexistuje. Ovšem i přes fakt existence čistě funkčních oddělení je důležité zmínit, že 
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zaměstnanci ve většině případů vědí, na jakém projektu pracují, protože unikátnost 

každého z nich stejně jako malý počet strojů v podniku vyráběných k tomuto dává 

prostor a nenastává tak problém z hromadné výroby, kdy je naprostá většina 

produktů vyráběna neadresně, což vede ke vzniku oddělených pracovišť zaměřených 

pouze na svou činnost. Pochopitelně i v Soustruzích a.s. jsou některé komponenty 

vyráběny neadresně, ovšem tato výroba tvoří pouze minoritní podíl na celkovém 

objemu práce. 

4.3.2 Decentralizace rozhodování a zmocnění pracovníků  

Protože v podniku stále převládá funkční rozdělení, není decentralizace příliš vysoká 

a zmocnění pracovníků, jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2.3, je na úrovni mistrů 

jednotlivých oddělní. 

Decentralizace rozhodování v podniku naráží ještě na další skutečnost a tou je již 

několikrát zmiňovaná komplikovanost vyráběných strojů. Jestliže nastane v procesu 

výroby nějaká chyba, popřípadě zodpovědný pracovník rozhodne jinak než 

standardně, musí toto uveřejnit na elektronické nástěnce tak, aby k této informaci 

mělo přístup široké množství lidí.  

Praxe, jež předcházela zveřejňování na nástěnce, kdy byli informováni jen konkrétní 

pracovníci, vedla k následným problémům v jiných odděleních, jako třeba v oddělení 

kooperací nebo technologickém oddělení, které nebyly omylem informovány, a tak 

docházelo k šíření problému celým řetězcem. Z toho plyne, že decentralizace a 

zmocnění pracovníků v Soustruzích a.s. je limitované. 

4.3.3 Styl řízení, motivace a kontinuální výcvik pracovníků podporujících kvalitu  

Zaměstnanci jsou v podniku motivování peněžně i nepeněžně, ovšem první 

zmiňované převládá. Pracovníci jsou tak peněžně odměňováni za dodržování plánu 

nákladů, či za dodržování stanovených termínů pro dokončení jednotlivých strojů. 

Mezi motivování nepeněžní patří přímé pochvaly od nadřízených a také pochvaly od 

nadřízených, které jsou zveřejňovány v emailovém zpravodaji nebo v podnikovém 

časopisu. 

Zatímco pochvala a uznání v emailovém zpravodaji či v časopise zaměstnancům 

lichotí, snaha o vytvoření odměny pro pracovníka měsíce se s pozitivním ohlasem 

nesetkala. Ta spočívala ve finanční odměně pro zvoleného pracovníka a vystavení 
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jeho fotografie na nástěnce. Bohužel tento styl odměňování lidem nevyhovoval 

z důvodů „české švejkovské“ kultury, kdy tito zaměstnanci byli spíše vystaveni 

posměchu mezi kolegy, než aby byli bráni za vzor, a tak zaměstnanci souhlasili 

pouze s odměnou finanční, nikoliv s jejich prezentací na nástěnce. Z tohoto důvodu 

program odměňování nejlepších pracovníků měsíce dále nepokračuje.  

Co se vzdělávání týče, to probíhá tak, že z podniku jsou na školení vysílání 

zaměstnanci ze středních, popřípadě vyšších příček hierarchie a tito po proškolení 

předávají nabyté znalosti a informace dále v podniku v podnikové akademii, kde 

probíhá školení interně.  

4.3.4 Týmová práce a nepřetržité zlepšování 

Tento nástroj TQM se přímo vztahuje k principu Kaizen, popsaném v kapitole 2.4.4. 

Kaizen není v závodě uplatňován a ani není uvažováno o jeho zavedení. Důvod je 

podobný jako u odměňování zaměstnance měsíce, a to kulturní, protože české 

prostředí zřejmě nedává příliš šanci takovéto principy uplatňovat.  

To, že o snaze zavádět v podniku Kaizen není ani uvažováno, podporují nepříliš 

dobré zkušenosti z japonských firem působících v České republice, které i přes 

velkou snahu vedení Kaizen zavést, nebyly schopny české zaměstnance k této 

aktivitě přimět.  

Nelze však říci, že by Kaizen v České republice neexistoval vůbec, ale jeho uplatnění 

není příliš časté a známé.   

4.3.5 Kvalita u zdroje 

Využívání preventivních nástrojů v podniku bylo popsáno již výše v kapitole 4.2.4. 

Skutečnost, která však ještě popsána nebyla, je ta, že v podniku je velká snaha dělat 

vše napoprvé a bezvadně. To je dáno z toho důvodu, že některé komponenty strojů 

jsou velmi drahé a vady na nich případně způsobené by představovaly vysoké 

náklady na opravu, popřípadě ještě vyšší náklady v případě vad neopravitelných. 

Zajímavostí je fakt, že neopravitelná vada na drahém dílci vede až ke snaze 

přizpůsobení ostatních součástí stroje tak, aby tento dílec mohl být stále použit. 
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4.4 Shrnutí analýzy TQM v podniku a bariéry jeho použití 

Z analýzy v kapitole 4 plyne, že v podniku Soustruhy a.s. je patrná snaha o neustálé 

zlepšování. Těžištěm této snahy jsou inovační projekty, které se nezávisle na 

zakázkách snaží zlepšovat podnikové procesy. Druhým nejvýznamnějším zdrojem 

neustálého zlepšování v podniku je benchmarking, na jehož základě je vyvíjena 

snaha o adaptaci lepších řešení z porovnávaných společností do podniku 

samotného. Posledním nástrojem pro zlepšování je Q-porada. Ta je zatím 

v počáteční fázi existence, ale do budoucna by měla přinést očekávaná vylepšení. 

Tak jako jiné koncepce má i TQM svá omezení. Tato jistě z části pramení z toho, že 

přístup TQM je původem z Japonska, kde sice k jeho vzniku přispěli američtí 

odborníci, ale byl aplikován „v podmínkách japonské mentality charakterizované 

celoživotním spojením pracovníka s firmou, prostředím vzájemné úcty, důvěry a 

ctižádosti“ (Macurová 2008; 92). Takové prostředí v České republice, dá se říct, 

neexistuje a není proto divu, že zavedení některých prvků TQM je velmi obtížné. 

Jako příklad může posloužit snaha zavést pracovníka měsíce, který se naprosto 

minul s účinkem. K podobnému osudu je, zdá se, odsouzen i Kaizen, jenž ani nikdy 

nebyl zaveden, protože otevřenost a snaha některých pracovníků svými postřehy 

posouvat podnik dále není vysoká. 

Dalším omezením používání přístupu TQM je zaměření podniku na kusovou výrobu, 

neboť TQM je v dostupné literatuře převážně spojován s výrobou hromadnou. 

Toto lze zaznamenat u nástrojů TQM a konkrétně u organizace procesů 

podporujících kvalitu a decentralizace rozhodování a zmocnění pracovníků, které i 

přes jistý nesoulad s teorií, nevykazují závažnější problémy, protože ty u kusové 

výroby v této oblasti nenastávají tak snadno. 

Ze stejného důvodu se rozchází teorie Omachuny a Rosse (2004) s realitou 

v případě zpětné vazby, kdy nezáleží na různém a subjektivním vnímání kvality 

zákazníkem, poněvadž stroj je unikát a ne jenom jeden z mnoha totožných výrobků, 

vyráběných hromadně. 

Některé prvky hard TQM se tomuto problému také nevyhnou, a proto není lehké 

v podniku typu Soustruhy a.s. využit metody jako je 5S při montáží strojů, jež jsou od 

sebe velmi odlišné, stejně tak jako dílce na jejich sestavení použité, popřípadě 
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statistická regulace procesů, pro kterou se jen velmi složitě dá z výroby nasbírat 

dostatečné množství dat. 
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5 Návrhy na zlepšení 

Pátá kapitola bude srovnávat a komentovat současný stav a nedostatky v podniku 

Soustruhy a.s. se stavem ideálním tak, jak ho popisuje literatura, a na základě tohoto 

porovnání budou podány návrhy na zlepšení. 

Struktura této části práce bude opět kopírovat vyjmenované pilíře TQM a nástroje 

TQM, jak tomu již bylo v předchozích kapitolách práce. Poté bude následovat 

podkapitola zabývající se detailnějším popisem Q-porady a jejím potenciálním 

vylepšením. Další podkapitola bude věnovat pozornost systému managementu 

kvality ISO řady 9000, který se zdá být logickým vyústěním a stvrzením snahy o 

výrobu kvalitních produktů. Na konci této kapitoly budou všechna doporučení pro 

přehlednost stručně shrnuta. 

5.1 Pilíře TQM 

5.1.1 Leadership 

Richardson (1996), Omachonu a Ross (2004) a Puffer a McCarthy (1996) shodně 

vyjmenovávají celou řadu vlastností, které by měl správný leader mít. Tyto vlastnosti 

bohužel nemohly být v rámci práce zjištěny, protože jejich zkoumání u vedoucích 

pracovníků by vydalo pravděpodobně na celou diplomovou práci, která by svou 

analýzou založenou například na dotazníkovém průzkumu mohla podat zajímavou 

zprávu o kompetentnosti těchto zaměstnanců. 

Richarsonem (1996) vyzdvihovaná snaha o to, aby leader motivoval, podporoval a 

hledal v pracovnících skrytý potenciál, bohužel příliš v podniku není zastoupena. 

Někteří pracovníci se toto snaží podle ředitele vnitřního auditu dělat, jiní nikoliv.  

Doporučení 

V rámci leadershipu by se Soustruhy a.s. měly zaměřit hlavně na větší podporu 

koučování, tedy přístupu vedoucích pracovníků k podřízeným, poněvadž to může 

pozitivně působit na zaměstnance, kteří motivováni svým mistrem, či jiným 

nadřízeným mohou dosahovat lepších pracovních výsledků a jak píše již zmíněný 

Richardson (1996), může být v těchto pracovnících objeven skrytý potenciál. Navíc 

koučování by teoreticky mohlo zkrátit dobu, po kterou je nutno zaškolovat nové 

pracovníky. 
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Kdyby se podnik k takovýmto krokům rozhodl, je třeba, aby tato snaha byla 

zdůrazňována úsekem vnitřního auditu ředitelům úseků a ti ji pak šířili dál 

ve struktuře hierarchie níže. Úsek vnitřního auditu by v tomto případě měl v nižších 

patrech hierarchie sloužit pouze jako mediátor, nikoliv jako orgán, jenž ke koučování 

přímo nabádá, aby tak tato snaha neztratila legitimitu v očích pracovníků jednotlivých 

úseků a oddělení. 

5.1.2 Strategie a plánování 

Vize a mise, které musejí podle Omachuny a Rosse (2004) a Richardsona (1996) být 

jasně dány, aby tak stanovovaly směřování podniku, ve sledované firmě úplně chybí. 

Vize a mise se mohou zdát být banální a ve své podstatě nepotřebné, ale při pohledu 

na světové výrobce komplikovaných celků jako je Siemens nebo Bosch, je možno 

tyto prohlášení najít, a tak by ani Soustruhy a.s. neměly být výjimkou. 

Richardson (1996) a Juran s Godfreyem (1998) v návaznosti na misi a vizi zdůrazňují 

nutnost mít krátkodobý a dlouhodobý plán. Takovéto plány nejsou v podniku 

z důvodu volatility ekonomického prostředí lehce vytvořitelné, ale i přes to existují 

střednědobé plány v podobě procesních nebo strategických inovačních projektů, jež 

podnik nezávisle na ekonomické situaci v různých teritoriích provádí, aby tak mohl do 

budoucna svým potenciálním zákazníkům nabídnout lepší, inovované produkty. 

Dlouhodobé projekty jsou poté vázány na granty státu či EU. 

Prakticky úplnou shodu s teorií představuje plánování výroby soustruhu tak, jak to již 

bylo uvedeno v kapitole 4.2.2 Nutné je podotknout, že záměna založení projektu a 

identifikace zákazníka je daná přístupem „engineer to order“, neboť ta stojí na přání 

zákazníka, jenž tak zahajuje projekt výroby nikoliv naopak. 

Doporučení 

Z výše uvedeného v této kapitole jasně vyplývá doporučení na vytvoření vize a mise 

podniku. Tato prohlášení nemusí být jenom vodítkem pro směřování firmy interně, 

ale také jako ukázka navenek, jaké hodnoty firma ctí tak, jak to v současné chvíli činí 

firemní motto (to zde není uvedeno kvůli požadavku na utajení firmy a z důvodu jeho 

lehkého dohledání na internetu a určení tak zkoumaného podniku). To by se mohlo 

stát vodítkem pro stanovení vize a mise a zjednodušit tak tvorbu těchto prohlášení. 
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I když je inovace běžnou součástí „engineer to order“ v rámci každého projektu, 

může toto pro zaměstnance z dlouhodobého hlediska být rutinní záležitostí, jež 

zdánlivě podnik nikam neposunuje, a tak dalším doporučením je pokračování a 

stanovení nových inovačních projektů nezávislých na objednávkách, a to jak v oblasti 

spojených s výrobou strojů, tak těch, které s výrobou strojů přímo nesouvisejí. 

V prvním případě tyto inovace vylepšují možnou nabídku technologie, jež může být 

poskytnuta zákazníkům, v druhém případě jde o projekty, které směřují podnik 

kupředu a dávají tak najevo trvalý záměr firmy zlepšovat se. Tyto projekty by 

v konečném důsledku mohly motivovat zaměstnance a též v nich podpořit 

sounáležitost s podnikem. 

5.1.3 Lidské zdroje 

Co se lidských zdrojů týče, zde se přístupy podniku Soustruhy a.s. v podstatě shodují 

s teorií, tak jak ji popisují Macedo-Soares a Lucas (1995) v rámci zplnomocnění a 

shodují se také s ohledem na tvoření týmů s Richardsonem (1996) a Omachonu a 

Rossem (2004). 

Teorie Jurana a Godfreye (1998) a Ugbora a Obenga (2000), která uvádí rovnici 

zplnomocnění, nebylo bohužel možno v praxi ověřit, a to z podobného důvodu jako 

tomu bylo u kapitoly 5.1.1 u popisu vlastností správných leaderů, tedy 

komplikovanosti metody, která by musela být použita, a také množství času, jež by 

musel být na zkoumání zplnomocnění vynaložen.   

Je ale možné si dovolit tvrdit, že minimálně autorita a schopnost, dvě ze čtyř 

proměnných v rovnici, jež dále obsahuje ztotožnění a angažovanost, v podniku u 

zplnomocněných lidí platí, neboť závod se nepotýká s žádnými závažnějšími 

obtížemi v rámci vedení lidí. 

Doporučení 

Doporučení Soustruhům a.s. v oblasti lidských zdrojů prakticky nelze v rámci této 

práce dát, protože podnik splňuje naprostou většinu teoretických principů, jež byly 

v souhrnu literatury poskytnuty. 

5.1.4 Management kvality procesu 

PDCA tak jak ho popisuje Macurová (2008), tedy jako nástroj pro trvalé zlepšování 

v podniku, je Soustruhy a.s. bezezbytku uplatňován. 
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Ishikawův diagram, jehož teoretické principy uvádí Macurová (2008), Nenadál a 

kolektiv (2005) a Gitlow s Levinem (2005) je využíván jen částečně. Určení problému 

a výběr potenciálních hlavních příčin z třídníku problémů a následný brainstorming 

může sloužit jako dobrý základ pro Ishikawův diagram, ovšem ten je dobré vyhodnotit 

a ještě předtím nejlépe zkombinovat s Paretovou analýzou, a to se v podniku neděje. 

Paretova analýza je v podniku známa, ovšem znám je pouze její princip, nikoliv to, 

jak má být správně sestavena tabulka s příčinami, zanesena do grafu a jak 

z množství potenciálních příčin určit životně důležitou menšinu tak, jak to v literatuře 

zmiňuje Macurová (2008), Nenadál a kolektiv (2005) a Gitlow s Levinem (2005). 

Prvky Poka-Yoke nejsou v podniku využívány, stejně tak jako metoda 5S. 

FMEA, ostatně tak jako i jiné metody managementu kvality procesu, není v podniku 

používána tak, jak by měla. Pravděpodobnost výskytu rizika, význam rizika ani 

pravděpodobnost odhalení rizika včas, jak to v literatuře popisují Nenadál a kolektiv 

(2005) s Macurovou (2008) není stanovena. Katalog rizik s katalogem reakcí na 

rizika může sloužit jako dobrý podklad k vytvoření propracované analýzy FMEA, ale 

jen těžko ji může nahradit. 

Metoda QFD v podniku není vůbec využívána stejně tak jako statistická regulace 

procesů. U druhé zmiňované metody je nezavedení v podniku částečně 

pochopitelné, protože podnik se nezabývá hromadnou výrobou, a tak nemůže lehce 

sesbírat dostatečný počet dat na to, aby takovouto metodu mohl využívat. To se 

ovšem nedá říct o QFD, k němuž jsou v Soustruzích a.s. podmínky dobré. 

Doporučení 

Z uvedeného porovnání literatury a skutečného stavu lze pozorovat, že některé 

z metod managementu kvality procesu nejsou v Soustruzích a.s. dotažené do konce 

nebo nejsou podnikem využívány, popřípadě nejsou příliš vhodné pro kusovou 

výrobu. 

Ishikawův diagram a Paretova analýza, jež patří mezi metody nedotažené do konce, 

jsou velmi jednoduché, ale i přes to mohou přinášet zásadní poznatky při určování 

klíčových problémů a jejich příčin. Důsledné vyhodnocení a provedení obou metod 

způsobem, jak je popsán v literatuře nebo také například v dokumentech ze školení, 

které v podniku proběhlo v roce 2007, by mohlo přispět k lepšímu a jednoduššímu 
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řešení některých problémů. Více o použití těchto dvou metod managementu kvality 

procesu je zmíněno v kapitole 5.3. 

Metoda Poka-Yoke, která patří do skupiny metod nevyužívaných, by se mohla 

teoreticky hodit, aby se tak zabránilo zbytečným „hloupým chybám“, které se někdy 

při montování stroje stanou. Nenásilná snaha o postupné zavádění fool-proof 

mechanismů při navrhování stroje by tak mohla přinášet z dlouhodobého pohledu 

usnadnění při jeho montáži, demontáži a expedici. 

Metoda 5S stejně tak jako statistická regulace procesu, nejsou příliš vhodné pro 

kusový typ výroby Soustruhů a.s., a tak by se měl podnik snažit najít takové činnosti, 

u kterých by tyto metody mohly být uplatněny. Kupříkladu oddělení měrového 

střediska nebo oddělení hospodářství s nářadím by teoreticky mohlo využít zmíněné 

metody. 

FMEA, která je dalším zástupcem nedotažených metod, by v podniku bylo dobré 

zavést jako preventivní prostředek pro vývoj a výrobu celého soustruhu. To 

znamená, že v ideálním případě by FMEA měla být vypracována pro všechna 

pracoviště, tedy od plánování přes montáž až po expedici. Hlavně by však FMEA 

měla být aplikována v konstrukci při navrhování a vývoji stroje. 

Zavedení metody FMEA by pro podnik nemělo představovat velký problém, protože 

rizika hodnocena jsou, jen je třeba tyto hodnocení uzpůsobit tak, aby byla 

aplikovatelná podle FMEA, která tak může potenciálně přispět ke snížení 

poruchovosti strojů, snížení času nutného ke kompletaci stroje (v případě výskytu 

problémů) a tím zvýšit spokojenost zákazníka a snížit počet reklamacím, které jsou 

spojeny s vysokými náklady, stejně tak jako snížit pravděpodobnost sankčních 

opatření při nedodání stroje na čas. 

QFD je metoda v podniku nepoužívaná. To se může jevit jako chyba, protože tato 

metoda, jež se používá při návrhu nového produktu, v případě Soustruhů a.s. to je 

prakticky každá nová zakázka, by s velkou pravděpodobností ulehčila proces návrhu 

stroje. Metoda by mohla být velmi dobře aplikována na úvodních schůzích návrhu 

stroje, kde se scházejí zástupci z různých oddělení a plánují, jak uspokojit 

zákazníkovy požadavky. Na základě QFD by poté bylo velmi lehké identifikovat 
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možná úskalí výroby stroje a navíc u QFD se dá též využít znalostí z benchmarkingu 

a porovnávat tak produkci zamýšleného stroje s konkurenty.  

5.1.5 Zaměření na zákazníka a jeho uspokojení 

Princip „engineer to order“, který by se dal do češtiny přeložit jako vyvinuto na 

zakázku, může být v jiném slova smyslu brán jako „náš zákazník, náš pán“. Z toho 

plyne, že zákazník je na prvním místě, respektive, že bez konkrétních přání 

zákazníka ani nemůže výroba stroje začít. To podporuje teorii Choie a Ebocha (1998) 

a z části i Omachuny a Rosse (2004). Druzí jmenovaní autoři ve své práci uspokojení 

zákazníka definovali na základě průniku tří charakteristik a to těchto:„(1)procesy 

uvnitř podniku, (2) zaměstnanci podniku, kteří produkt, popřípadě službu doručují 

zákazníkovy, jež je v souladu s (3) předpoklady zákazníka“ (Omachonu a Ross, 

2007; 123). V této práci bohužel nebylo možné z důvodů délky a jejího charakteru 

všechny body důkladně prověřit, ale autor si opět dovolí tvrdit, že tyto body jsou 

aspoň z nějaké části naplněny, protože procesy uvnitř podniku jsou vykonávány 

zaměstnanci, kteří produkují stroje, jež splňují požadavky zákazníka. Kdyby tomu 

bylo jinak, zákazník by soustruh nemohl převzít, protože by s ním nemohl vykonat 

úkony, které s ním potřebuje provádět. 

Jiné vnímání kvality různými zákazníky, jak to zmiňují Omachonu a Ross (2004; 

129), není při získávání zpětné vazby u unikátních strojů na zakázku podstatným 

problémem, ovšem problémem se může zdát princip „‚vrzajícího kola‘ aneb ‚dokud se 

to nepokazí, neopravujme to‘“, který se ve firmě vyskytuje, když je s různými 

zákazníky servis, potažmo přístup ke zpětné vazbě, na jiné úrovni. 

Doporučení 

Podnik by se měl snažit navázat lepší vztahy se zákazníky, kteří zdánlivě nemají se 

zakoupeným soustruhem žádné komplikace a na nic si nestěžují, protože tak jak to 

popisuje teorie, je velmi pravděpodobné, že i zde se nějaký problém může 

vyskytnout.  

Tato aktivita by měla nejen podpořit dobré vztahy se zákazníkem, ale měla by být též 

přínosná pro další rozvoj podniku, neboť takto Soustruhy a.s. získají další zpětnou 

vazbu, a co víc, mohou teoreticky získat i nové potenciální zakázky jako generální 

opravy či objednávku celého nového stroje. 
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Jestliže tedy existují zákazníci, kteří nejsou dlouhodobě v kontaktu s firmou, mohli by 

být osloveni nabídkou bezplatné revizní kontroly technikem, o kterém se ví, že se 

bude zrovna nacházet v daném teritoriu. V případě, že do nějakých oblastí není 

chystána žádná služební cesta technika, elektronická dotazníková forma by mohla 

také do jisté míry poskytnout hodnotné informace. 

5.1.6 Benchmarking 

Soustruhy a.s. provádějí benchmarking prakticky shodně s teorií popsanou na 

začátku této práce. 

Ať již to je podle Raa a kolektivu (1996) stanovení kritických faktorů úspěchu, 

návštěvy podniků a členství v organizacích pro kooperaci, jak to zmiňují stejní autoři 

spolu s Omachunou a Rossem (2004), inspirace pro nová řešení, jež popisují 

naposledy zmínění autoři nebo je to návod deseti kroků, jak postupovat při 

benchmarkingu  podle Jurana a Godfreye (1998), podnik postupuje správně. 

Doporučení 

V oblasti benchmarkingu se dá doporučit především setrvání a pokračování 

v současném stavu, neboť podnik se porovnává s konkurencí a nejen s tou, tak jak to 

navrhuje literatura. 

5.1.7 Organizace v rámci TQM 

Požadavky Raa a kolektivu (1996) a Omachuny s Rossem (2004) na zaměření na 

kvalitu skrz na skrz podniku jsou splněny, protože sebemenší odchylky od přesnosti, 

a tedy potažmo kvality stroje, činí ze soustruhu zmetek, který není s to pracovat tak, 

jak si zákazník přál. 

Obrácení pyramidy hierarchie, ke které ve své práci nabádají Omachonu a Ross 

(2004), je také v podniku aplikováno, když obchodní zástupci mají širokou podporu 

vedení, poněvadž hlavně jejich zásluhou je podnik schopen dosahovat stálého 

odbytu. 

Doporučení 

Stejně tak jako pro benchmarking i zde platí, že by společnost měla vytrvat 

v současném stavu, který se v porovnání s teoretickými znalostmi zdá být velmi 

dobrý, když kvalita výrobku jako celku je všem pracovníkům zřejmá a pracovníci 

zastupující podnik navenek se těší podpoře vedení. 
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5.2  Nástroje TQM 

5.2.1 Organizace procesů podporujících kvalitu 

I přes převládající tradiční funkční uspořádání v podniku, jež Macurová (2008) 

označuje za nepříliš dobré s ohledem na proces jako celek, v podniku nenastává 

vytváření uzavřených jednotek, které se zaměřují pouze na svoji činnost, poněvadž 

kusová výroba toto nedovoluje.  

Doporučení 

V této oblasti není doporučeno žádné opatření, protože cíl organizace procesů 

podporujících kvalitu je spojování jednotlivých oddělení a toho je v podniku dosaženo 

i přes fakt, že proti literatuře je tak učiněno jinou cestou, tedy funkčním uspořádáním. 

5.2.2 Decentralizace rozhodování a zmocnění pracovníků 

Protože Macurová (2008) nepopisuje přímo kusovou výrobou velmi komplikovaných 

celků, nastávají zde obtíže s aplikováním literatury. Větší míra decentralizace je totiž 

jen složitě představitelná, protože když se stane v podstatě cokoliv nestandardního 

v jednom článku řetězce, ovlivní to i zbylé části výroby, a to je u strojů, které mají až 

deset tisíc komponentů velmi široké pole.  

Doporučení 

I přes nesoulad s teorií není podáno žádné doporučení, protože větší míra 

decentralizace není velmi pravděpodobně vhodná pro výrobu složitých celků na 

zakázku. 

5.2.3 Styl řízení, motivace a kontinuální výcvik pracovníků podporujících kvalitu 

Vytváření týmů, jež je Macurovou (2008) a Omachunou a Rossem (2004) 

ohodnoceno jako velmi pozitivní s ohledem na kvalitnější výrobu, či motivaci 

pracovníků, je v podniku zavedeno. 

Motivace je též správně podle Macurové (2008) v podniku zajištěna jak peněžitě tak 

nepeněžitě, i když druhý způsob motivace se potýkal s problémy danými českou 

kulturou. 

V oblasti vzdělávání pracovníků souhlasí prakticky dění v podniku s teorií tak, jak ji 

podává Macurová (2008), až na fakt, že ve firmě vyškolení pracovníci nezakládají 
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týmy, ale v rámci podnikové akademie své znalosti předávají širšímu množství 

pracovníků. 

Doporučení 

Co se týče stylu řízení, motivace a kontinuálního výcviku pracovníků, nejsou dána 

žádná doporučení, protože procesů, které se realizují v týmech, je mnoho, 

zaměstnanci jsou motivováni jak peněžně, tak nepeněžně a další vzdělávání 

zaměstnanců je také zajištěno. 

5.2.4 Týmová práce a nepřetržité zlepšování 

Macurová (2008) ani Sandholm (2000) nepopisují použití Kaizenu v podmínkách 

jiných kultur, takže závěry prací těchto autorů lze jen těžko využít, protože souvislost 

Kaizenu a kultury je patrná. 

Navíc zkušenosti z japonských firem působících v České republice a rovněž nepříliš 

rozsáhlé zavedení Kaizenu v některých českých firmách napovídají, že není v Česku 

lehce uplatnitelný, a tak je jeho nepřítomnost v Soustruzích a.s. do jisté míry 

pochopitelná.  

Doporučení 

Z výčtu popsaného výše, by se mohlo zdát, že nezavedení Kaizenu v podniku je na 

základě zkušeností správným krokem, je zde ovšem názor Košturiaka (2010), který 

ve své knize uvádí, že jedním z problémů Kaizenu v evropských firmách je pocit, že 

Kaizen musí být spojen s výrobou. To ovšem není pravda, a tak by podnik Soustruhy 

a.s. mohl vyvíjet snahu o trvalé zlepšování v malých týmech na jiných místech než 

třeba v montáži a výrobě, ale například v technických odděleních nebo v odboru 

řízení jakosti výrobku samotném, kde je kultura práce zajisté jiná a možná 

otevřenější k trvalému zlepšování. 

5.2.5 Kvalita u zdroje 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 5.1.4, metody jako QFD, FMEA a Poka-Yoke nejsou 

ve firmě využívány vůbec nebo v případě FMEA nejsou dotaženy do konce. To 

odporuje teorii Sandholma (2000), který považuje tyto preventivní metody za důležité. 

Snaha o vyrábění bezvadných výrobků napoprvé je stejně jako kontroly v průběhu 

předvýrobní fáze (kontrola výkresů, částečně i milníky v kontrolních plánech) 
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v podniku uplatňována, takže zde je shoda se Sandholmem (2000) i Macurovou 

(2008). 

Doporučení 

Doporučení je v tomto případě jasné, a to zavedení výše uvedených preventivních 

metod managementu kvality procesu. 

5.3 Q-porada 

Poněvadž oblast Q-porady nezapadá přímo do konceptu práce, detailní popis dění 

na této schůzi a její potenciální problematická místa, je podán až zde. Tato část také 

není vždy opřena o literaturu a doporučení tak vycházejí částečně ze zkušeností 

autora. 

Q-porada, které se autor práce zúčastnil, se konala 18.2.2012 od 11 do 12 hodin a 

bylo zde možné pozorovat určité nedostatky.  

Prvním problémem se může jevit už načasování porady, protože čas kolem oběda 

nemusí být ideální s ohledem na udržení pozornosti zúčastněných pracovníků. To se 

také projevilo, když na některých zaměstnancích bylo možno pozorovat únavu, 

zatímco jiní byli „myšlenkami jinde“. 

Bez ohledu na menší pozornost některých přítomných, byla dalším problémem 

asymetrická aktivita a zapojování se do diskuze, neboť ze zhruba 20 zúčastněných 

bylo asi jen 5, kteří se hlásili o slovo a přispívali tak aktivně k debatě. S tím souviselo 

i vytváření „minikroužků“ dvou až tří pasivnějších zaměstnanců, kteří něco 

prodiskutovávali jen mezi sebou a neřekli to celému plénu. 

Jisté nedostatky bylo také možno vidět v prezentacích jednotlivých vedoucích 

pracovníků, neboť ti podávali informace velmi komplexně (velké množství tabulek 

v Excelu, ve kterých se částečně ztrácel i prezentér sám, popřípadě souvislejší text 

napsaný ve Wordu) a proto bylo pro některé zúčastněné složité vybrat to podstatné a 

důležité z prezentovaných okruhů. 

Posledním a největším nedostatkem Q-porady byl fakt, že z debaty nevyšlo 

v podstatě žádné doporučení, jak se příště nekvalitě vyhnout. Touto poradou tak 

vlastně bylo pouze upozorněno na problémy v podniku, ovšem nebylo navrženo či 

řečeno, jaká opatření učinit, aby se podobné problémy s kvalitou dále nevyskytovaly. 
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Doporučení 

Asymetrické zapojování se do debaty, je prvním nedostatkem, jenž by měl být 

odstraněn, aby tak byl dán prostor i méně asertivním zúčastněným. Tento nedostatek 

by stejně jako vytváření „minikroužků“ měl být napraven lepším moderováním celé Q-

porady, kterou má na starosti ředitel vnitřního auditu, tak, aby byli zapojeni všichni 

zúčastnění. Jestliže vznikne někde diskuze v menším počtu lidí, měli by být tito 

požádání o vysvětlení, o čem zrovna mluvili, aby se tak dostaly tyto informace ke 

všem. 

Problém komplexních prezentací by měl být také řešen. Podáno by mělo být jen to 

podstatné tak, aby tomu všichni přítomní snadno porozuměli. Řešením by mohlo být 

dělání prezentací v PowerPointu s využitím pravidla 10/20/30, jež znamená, že 

prezentace by měla mít maximálně 10 slidů, neměla by trvat více než 20 minut a 

velikost písma by neměla být menší než 30. Pro konkrétní účely Q-porady, by se 

pravidlo mohlo upravit spíš na 5 slidů a délku trvání do 10 minut, aby tak 

v hodinovém prostoru bylo dostatek času i na diskuzi. Pravidlo o velikosti písma by 

mělo být zachováno. 

K návrhu opatření by mohla posloužit kombinace Ishikawova diagramu a Paretovy 

analýzy. Jednotliví prezentéři by si dopředu připravili ze svých zpráv, bylo-li by to 

možné, Paretovu analýzu, která by tak vytvořila závěr z prezentovaného. Tato 

životně důležitá menšina problémů by poté mohla být rozebrána pomocí 

brainstormingu a zakreslena do Ishikawova diagramu, z něhož by po vyhodnocení 

mohly být vyvozeny další závěry. 

U zpráv, ze kterých by nešla vytvořit Paretovou analýzou životně důležitá menšina 

příčin (tedy u problému, kde není přesně zjištěn počet závad nebo jejich nákladnost), 

by šlo přejít přímo k brainstormingu spojenému s Ishikawovým diagramem. Z něho 

by po obodování byly zjištěny pravděpodobné příčiny, kterými by se následně 

zabývaly útvary a oddělení, jež se tyto nejproblémovější příčiny týkaly. Tak by mohl 

vzniknout podnět pro bližší zkoumání těchto potenciálních příčin problémů, jenž by 

mohl sloužit jako námět pro další a ještě podrobnější rozebrání na další Q-poradě.   

Jestliže by se k takovémuto průběhu Q-porady přistoupilo, je důležité všechny 

zúčastněné dobře seznámit s pravidly brainstormingu a tato pravidla důsledně 
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vyžadovat, aby tak nedošlo k nechuti přítomných projevit se a přijít se svým 

nápadem. 

Posledním doporučením je přesunutí porady na dobu, kdy jsou zaměstnanci 

takzvaně „čerstvější“, tedy kupříkladu na 9 popřípadě 10 hodin, protože v čase, kdy 

byla Q-porada uspořádána v únoru 2012, bylo znát, že někteří lidé byli v útlumu 

pravděpodobně po obědě, zatímco jiní ještě na obědě nebyli, a proto mysleli spíš na 

něj než na projednávané body. 

Co musí být závěrem zmíněno, je fakt, že uplatněním těchto doporučení na Q-

poradách rozhodně nepovede k jasnému, rychlému a bezproblémovému zjištění 

všech závad a problémů, ale může otevřít nové pohledy na věc, zúžit rozsah 

uvažovaných příčin, a tak přispět k případnému budoucímu vyřešení těchto nesnází. 

5.4 Systém managementu kvality podle ISO řady 9000 

Jestliže ke každému pilíři a nástroji TQM byla navržena konkrétní doporučení, jak 

oblast vylepšit v souladu s literaturou, návrh na zavedení managementu kvality ISO 

řady 9000 je poté nápadem autora práce, který je přesvědčen, že zavedení tohoto 

standardu je logickým krokem, který by v dlouhodobém horizontu měl podniku přinést 

pozitivní výsledky. 

Jak shodně uvádí Macurová (2008) a Nenadál a kolektiv (2005), přístup TQM a ISO 

řady 9000 je založen na podobných základech, ale zatímco TQM je jakousi filozofií, 

kterou Soustruhy a.s. byť s určitými výhradami vyznávají, ISO je standard, který 

reprezentuje firmu navenek a jasně tak ukazuje snahu o výrobu kvalitních produktů. 

Nenadál a kolektiv (2005) dále poukazuje na to, že hlavní rozdíl mezi TQM a normy 

ISO řady 9000 je nutnost dokumentace u druhého jmenovaného. Při pohledu na 

obrázek 5.1, který zobrazuje příklad hierarchie dokumentů systému managementu 

kvality, můžeme identifikovat, že podnik Soustruhy a.s. vede operativní dokumenty 

v podobě elektronické nástěnky nebo kupříkladu emailů, jež jsou v rámci 

podnikového informačního sytému posílány. Dílčí pracovní a kontrolní postupy a 

popisy procesů jsou v podniku zakotveny v pravidlech, která upravují průběh 

zakázky, kooperace společnosti, změnové řízení a další. Externí legislativní 

dokumenty v podniku jsou přítomny, popřípadě jsou dohledatelné v elektronické 

formě. Vnitřní organizační předpisy jsou také vedeny, když podnik dokumentuje 
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Příručka kvality 
(včetně politiky a cílů kvality) 
Vnitřní organizační předpisy  
(statut, organizační řád, organizační 
směrnice, ...) 
Externí legislativní dokumenty 
(zákony, vyhlášky vlády, normy apod.) 

 

 

Popisy procesů 

Dílčí pracovní  

a kontrolní postupy 

Operativní 
dokumentace 
(vyhlášky a sdělení) 

organizační normy společnosti, organizační směrnice společnosti a podnikové 

návodky. Příručka kvality ani její součásti ve společnosti však vedeny nejsou. 

Z tohoto plyne, že v podniku chybí jen malé množství potřebné dokumentace 

ke zdárnému vedení systému managementu kvality.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailněji jsou požadavky na vedení dokumentů uvedeny v tabulce 5.1, která je 

sestavena na základě normy ČSN EN ISO 9001 a ukazuje, jaké dokumenty 

Soustruhy a.s. vedou a jaké nikoliv. Podnik tuto dokumentaci má částečně zavedenu, 

respektive polovina z nutných dokumentů je vedena. Jeden dokument a jeden typ 

záznamu jsou vedeny pouze částečně.  

Tabulka 5.1 Vedení dokumentů a záznamů ve společnosti Zdroj: ČSN EN ISO 9001 

NÁZEV/TYP DOKUMENTU NEBO ZÁZNAMU VEDEN VE 

SPOLEČNOSTI 

Dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality, NE 

Příručka kvality, NE 

Dokumentované postupy pro: 

Řízení dokumentů ANO 

Řízení záznamů o kvalitě ANO 

Interní audity NE 

Obrázek 5.1 – Hierarchie dokumentů  Zdroj: Macurová (2008) 



 

68 
 

Řízení neshody ANO 

Opatření k nápravě NE 

Preventivní opatření NE 

Další dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního 

plánování, fungování a řízení svých procesů a 
ČÁSTEČNĚ 

Záznamy požadované normou ISO 9001: 

záznamy o výsledcích přezkoumání systému vedením a přijatých 

opatřeních,  
NE 

záznamem o vzdělání, praxi, dovednostech a zkušenostech ANO 

záznam o výsledcích přezkoumání požadavků na výrobek a 

vyplývajících opatřeních, 
ANO 

záznamy o výsledcích přezkoumání návrhu a vývoje a všech 

nezbytných opatřeních, 
NE 

záznamy o výsledcích ověřování návrhu a vývoje a všech 

nezbytných opatřeních, 
NE 

záznamy o výsledcích validace návrhu a vývoje a všech nezbytných 

opatřeních, 
NE 

záznamy o výsledcích přezkoumání změn návrhu a vývoje a všech 

nezbytných opatřeních, 
NE 

záznamy o výsledcích hodnocení dodavatelů a všech nebytných 

opatřeních, 
NE 

záznamy o procesech výroby a poskytování služeb, u nichž nelze 

následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup, 
ANO 

jednoznačná identifikace výrobku (v případě že sledovatelnost je 

požadavkem), 
ANO 

záznamy o majetku zákazníka, ANO 

výsledky kalibrací a ověřování měřících a monitorovacích zařízení, ANO 

důkazy o shodě znaků produktu s přejímacími kritérii, ANO 

záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných 

opatřeních, 
ANO 

záznamy výsledků provedených opatření k nápravě, ČÁSTEČNĚ 

záznamy výskalů prováděných preventivních opatření. NE 

 

Při pohledu na dokumenty, jež Soustruhy a.s. vedou, je patrné, že v případě, kdy by 

se podnikové vedení rozhodlo zavést management kvality podle norem ISO řady 
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9000, bylo by to spojeno s jistým úsilím, ovšem ne přehnaným, protože velká část 

podnikové dokumentace již zavedena je. 

Hlavní problém by tkvěl v nutnosti napsat prohlášení o politice a cílech kvality a 

vytvoření příručky kvality. Pracné by též bylo sepsání postupů pro interní audit, 

opatření k nápravě a preventivních opatřeních. U interního auditu by též museli být 

vyškoleni a jmenování pracovníci, kteří by se touto činností zabývali.  

Zbylých sedm dokumentů jsou pouze záznamy, které není třeba složitým způsobem 

sepisovat, je pouze nutné tyto záznamy vést.  

Pozitiva zavedení norem ISO řady 9000 však mohou mnohonásobně převýšit 

pracnost při vytváření podmínek pro certifikaci, stejně tak jako nutnou investici 

spojenou s procesem certifikování, která by v případě Soustruhů a.s. představovala 

pravděpodobně statisíce Kč. 

Z hlavních konkurentů uvedených v kapitole 4.2.6 a i jiných zmíněných v průběhu 

interview má pouze Pietro Carnaghi tuto certifikaci, a tak získává jistou konkurenční 

výhodu.  

Je na místě zmínit, že certifikované systémy řízení podle normy ISO 9001 nejsou na 

trhu svislých soustruhů podstatným hodnotícím znakem, ovšem i tak se dá 

předpokládat, že certifikát potvrzující splnění těchto mezinárodních standardů může 

mít alespoň malý význam a ten by mohl při rozhodování o koupi stroje mezi úzkou 

skupinou potenciálních dodavatelů hrát jistou roli. 

Jestliže by tak přítomnost certifikátu ovlivnila byť minimum výběrových řízení u strojů, 

které stojí deset a více milionů Kč, je návratnost času a peněz investovaných do 

zavedení této normy vysoce pravděpodobná. 

Nehledě na potenciální možnosti získání většího počtu zakázek Soustruhy a.s., je 

zde také při zavedení systému řízení podle této normy hledisko zlepšení 

managementu kvality a nastolení lepšího pořádku uvnitř podniku, jenž tak může 

snížit v některých oblastech náklady s nekvalitou. K tomu se navíc váže i možnost 

legitimního tlaku na dodavatele, aby též zavedli normy ISO řady 9000, a tak dále 

přispívali ke zkvalitnění vyráběných zařízení v Soustruzích a.s. 
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5.5 Shrnutí doporučení 

5.5.1 Pilíře a nástroje TQM 

Závěry ze zkoumání pilířů a nástrojů TQM by se daly rozdělit na tři skupiny. První 

jsou ty, kde byla podána nějaká doporučení, protože neodpovídala tomu, jak je 

popisovala literatura.  

Byl to leadership, kde bylo konstatováno, že v podniku by měla být rozvíjena snaha 

k novému způsobu managementu, tedy koučování. V případě strategie a plánování 

bylo podáno doporučení na definování vize a mise na základě firemního motta a 

setrvání v inovačních aktivitách. Pilířem, kde došlo k nejvíce doporučením, byl 

management kvality procesu. Bylo zde totiž zjištěno, že kromě konceptu PDCA není 

žádná ze zkoumaných metod ve společnosti používána zcela ve shodě s literaturou, 

popřípadě není používána vůbec, i když by mohla pomoci ke zlepšení firemních 

procesů. U pilíře zaměření na zákazníka, který je jinak velmi dobře naplňován, byla 

objevena trhlina v podobě nedostatečného kontaktu s některými bývalými zákazníky. 

Proto bylo doporučeno toto napravit a zákazníky kontaktovat. U nástroje týmová 

práce a neustálé zlepšování bylo podáno doporučení na snahu o zavedení Kaizenu 

v nedělnických pozicích. Posledním ze skupiny, kde praxe není prováděna, tak jak to 

popisuje literatura, byl nástroj kvalita u zdroje. Zde bylo doporučeno zaměřit se na 

preventivní metody managementu kvality procesu. 

Druhou oblastí jsou pilíře a nástroje, které se s  literaturou shodovaly, a proto nebyla 

doporučena žádná opatření. To byly pilíře lidských zdrojů, benchmarkingu, 

organizace v rámci TQM a nástroje stylu řízení, motivace a kontinuálního výcviku 

pracovníků podporujících kvalitu. 

Třetí skupina budí poněkud kontroverzi, poněvadž v ní doporučení nebyla dána ani 

v případě, kdy stav v podniku nesouhlasil s literaturou. Tento rozpor vznikl z toho 

důvodu, že některé procesy v podniku, který se specializuje na kusovou výrobu 

složitých celků na zakázku, probíhají odlišným způsobem, než je popisováno 

v obecné literatuře věnované TQM. Do této kategorie tak patří organizace procesů 

podporujících kvalitu a decentralizace rozhodování a zmocnění pracovníků. 
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5.5.2 Q-porada 

Tato průřezová schůze, jež byla zavedena teprve nedávno, má velký potenciál 

z pohledu snižování nákladů s nekvalitou, s níž se Soustruhy a.s. potýkají. Je však 

třeba odstranit „dětské nemoci“, kterými zatím tato porada trpí, a tak ji proměnit ve 

skutečně dobrý nástroj pro zlepšování kvality. 

5.5.3 Systém managementu kvality podle ISO řady 9000 

Značná připravenost na certifikaci v podobě vedení velké části dokumentace a ctění 

většiny přístupů ke kvalitě, jak ji popisuje TQM v kombinaci s prakticky neustálými 

inovacemi, by měla podniku umožnit tento certifikát získat bez podstatných změn 

v řízení.  

Zavedení tohoto systému managementu v podniku by téměř jistě přineslo pozitiva, a 

to nejen pro prezentaci podniku na venek, ale také v podniku samotném.  
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6 Závěr 

Soustruhy a.s. byly na základě detailních rozhovorů s ředitelem vnitřního auditu 

prozkoumány v oblasti TQM a práce odhalila, že v podniku jsou u tohoto přístupu 

některé nedostatky. Ty by měly být napraveny, aby tak podnik dosahoval v oblasti 

kvality lepších výsledků, a proto je závěrem podán soubor možných návrhů na 

zlepšení, jejichž případné aplikování je ponecháno na zhodnocení vedením 

Soustruhů a.s.  

Tyto návrhy na zlepšení se týkají jak jednotlivých úseků tak i více úseků podniku 

najednou. Mezi návrhy ovlivňující pouze jeden úsek nezávisle na dalších patří 

školení ředitelů jednotlivých úseků k podpoře koučování, zavádění metody Poka-

Yoke v konstrukčním oddělení k předcházení zbytečných chyb, zavedení metody 5S 

a statistické regulace procesu v oddělení měrového střediska a oddělení 

hospodářství s nářadím, navázání kontaktu s bývalými zákazníky pro získání zpětné 

vazby a zavedení kroužků kvality (Kaizen) v odboru řízení jakosti výrobku nebo jiných 

nedělnických úsecích.  

Stanovení vize a mise podniku pro lepší směřování a prezentování se navenek, 

zavedení metody FMEA pro lepší hodnocení a předcházení rizik, zavedení metody 

QFD pro jednodušší zjištění vztahů mezi požadavky zákazníka a technickou 

náročností a konečně certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 

řady 9000, jsou návrhy na zlepšení týkající se více úseků najednou. 

Většina těchto návrhů na zlepšení má dlouhodobý charakter a nebude tedy možné, 

až na některé (kontaktování bývalých zákazníků), určit jejich výsledky okamžitě, 

ovšem toto by neměl být jejich hlavní hodnotící prvek, neboť z dlouhodobého 

hlediska by všechny tyto návrhy měly přinést pro podnik zlepšení. 

Nakonec musí být uvedeno, že kdyby se pojem kvalita definoval pouze tak, jak ho 

uvádí norma ČSN EN ISO 9000 (2006) tedy „stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních znaků“ bylo by konstatováno v závěru této práce, že v podniku není 

s kvalitou v podstatě žádný problém, protože princip engineer to order a vysoké 

nároky na konkrétní vlastnosti soustruhu dovolují jen naprosto minimální odchylky od 

požadovaných vlastností. 
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Je zde ale i jiný pohled na definici kvality, a to tak, jak ji uvádějí Juran a Godfrey 

(1998), kteří říkají, že kvalita má i nákladovou stránku, tedy takovou, jež je 

preventivní, snažící se vzniku nekvality zabránit, a tak snižuje náklady. Jestliže je 

brána v potaz i tato definice, závěr práce už tak lichotivý být nemůže, neboť s touto 

prevencí má podnik problémy, a proto byly podány návrhy na zlepšení.  

Na úplný konec celé této práce je ještě nutné podotknout, že uvedené závěry a 

doporučení mohou být do jisté míry zkreslené, a to z několika důvodů. 

Prvním z nich je literatura TQM, ve které není popsána kusová výroba. I přes snahu 

zajistit literaturu, jež by tématu práce lépe odpovídala, nebylo možné se k takovéto 

tvorbě dostat, poněvadž univerzitní knihovna Vysoké škola báňské ani 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě tuto problematiku hlouběji 

nepokrývají. Při snaze získat informace z elektronických zdrojů, jako jsou databáze 

Business Source Premier, Science Direct nebo Google Scholar byl autor též 

neúspěšný. Problém však nastal i s obecnou literaturou TQM, protože ve výše 

zmiňovaných knihovnách a nejen v těch, jsou tituly převážně staršího data vydání. 

Další bariérou práce může být získávání dat. Interview probíhala pouze s ředitelem 

interního auditu, a tak je možné, že některé informace mohly být nevědomě 

poskytnuty zkresleně. Bohužel rozhovory s jinými řediteli nebo dalšími pracovníky, 

kteří by tak komplexněji vykreslili dění v podniku, nebylo z časových důvodů a také 

z důvodu charakteru a rozsahu diplomové práce možné provést. 

Dalším zdrojem dat byly podnikové dokumenty a ty, jak uvádí Hendl (2005), mohly 

být nevhodně vybrány. 

Pro další výzkum by tak bylo vhodné se snažit najít aktuální literaturu zabývající se 

TQM v kusové výrobě a při získávání dat provést interview s více lidmi a snažit se tak 

najít širší souvislosti v procesech společnosti. 

Jako námět na navazující práci by mohl být detailnější pohled na problematiku 

leadershipu a vlastností jednotlivých vedoucích pracovníků stejně tak jako prověření 

rovnice zplnomocnění zmíněné v kapitole lidské zdroje, protože ani jeden 

z uvedených problémů nemohl být pro svou náročnost a rozsah zpracován v této 

práci.  
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Seznam zkratek: 

5S – Metoda pořádku na pracovišti (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke) 

EFQM – Evropské nadace pro management kvality  

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis 

ISO 230-2 – Standard pro měření polohování jednotlivých os stroje  

OTŘ – Organizace a technika řízení  

PDCA – Přístup neustálého zlepšování (Plan, Do, Check, Act) 

QFD – Quality Function Deployment  

TQM – Total Quality Management 

VDI/GKQ 3441 – Standard pro měření polohování jednotlivých os stroje 
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Příloha 1 

Základní otázky kladené na interview dne 8.3.2012  

1) Jakým způsobem zaměstnancům v podniku zdůrazňujete nutnost vyrábět kvalitní 

výrobky? (informace na nástěnkách, slogany …) 

2) Ví zaměstnanci, na jakém projektu se podílejí, tedy co bude finálním výrobkem? 

(práce pro interní zákazníky) 

3) Platí zásada, že co se řekne, to platí? (zanášení nových věcí do norem, 

kalkulací, dokumentů všeobecně)  

4) Je vyvíjena speciální aktivita pro péči o zaměstnance? (sociální, kvalifikace, 

půjčky) 

5) Je uplatňován spíše direktivní způsob řízení, nebo koučování? (komunikativní 

přístup, rady, pomoc, konzultace) 

6) Jaká je vize a mise podniku? (vize IKEA: přispívat k lepšímu každodennímu 

životu mnoha lidí. Mise IKEA: nabízíme široký sortiment výrobků pro zařízení 

domácnosti s dobrou funkcí a designem za ceny tak nízké, aby si je mohlo 

dovolit co nejvíce lidí.) 

7) Jaký je střednědobý plán vašeho úseku? 

8) Jaký je dlouhodobý plán vašeho úseku? 

9) Je snaha zplnomocňovat pracovníky na nejnižších úrovních podnikové hierarchie 

(možnost samostatného jednání s interními zákazníky o jejich požadavcích) 

10) Mají pracovníci na nízkých patrech podnikové hierarchie možnost vyjadřovat se k 

podstatným rozhodnutím? 

11) Pracují zaměstnanci v týmech? (jaký typ týmu, kolik pracovníků ...) 

12) Jestliže nastane závažnější problém s kvalitou, jak hledáte opatření k nápravě? 

(odstranění příčin nežádoucího stavu) 

13) Používáte třeba brainstorming na určení základních příčin? Jestliže ano, dělíte 

tyto příčiny nějak?  

14) Jak stanovujete nejdůležitější příčiny problému? 

15) Zkoumáte u těchto příčin jak frekvenci, se kterou se objevují, nebo pouze 

náklady, které přinášejí? 

16) Snažíte se zavádět při návrhu a výrobě strojů takové prvky, které odstraňují 

chyby vzniklé omylem pracovníků? (fool-proof mechanismy) 



 

3 
 

17) Při projektování strojů vymezujete případná rizika, jejich příčiny a následky, které 

mohou teoreticky nastat? Jestliže ano, jak tyto rizika hodnotíte? 

18) Jaká jsou opatření proti těmto rizikům, které potenciálně mohou vzniknout? 

19) Je na pracovišti striktní pořádek? Tzn. jsou zde jen potřebné věci, je vše na svém 

místě a dobře přístupné, pravidelně se uklízí a toto je vyžadováno? 

20) Při návrhu stroje, tedy po přijetí objednávky, schází se lidé z různých oddělení 

podniku tak, aby projednali, co si zákazník přeje a jak jste toto schopni splnit? 

21) Jestliže ano, používáte k zachycení výsledku tohoto jednání nějakou 

metodu/program? 

22) Používáte statistickou procesní kontrolu? 

23) Znáte tyto metody – Ishikawův diagram (diagram příčin a následků, diagram rybí 

kosti), Paretovu analýzu, Poka-Yoke, FMEA (Failure mode and effects analysis), 

5S, QFD (Quality function deployment)? 

24) Snažíte se zákazníkovi vyjít vstříc, i když to pro vás znamená vstup do 

neznáma? (nestandardní požadavky zákazníka, chybějící technologie) 

25) Setkáváte se s tím, že kvalita vašich výrobků, je u porovnatelného stroje, ale 

jiného zákazníka hodnocena jinak? (kupříkladu rozdíl mezi západními a 

východními trhy) 

26) Jak se snažíte získat zpětnou vazbu od zákazníka? 

27) Snažíte se porovnávat s jinými podniky/konkurenty? 

28) Jakou váhu pro vás má vyhodnocení reklamace? K jakým důsledkům reklamace 

vede? 

29) Jaká jsou nápravná a preventivní opatření při zjištění problému/reklamaci? 

30) Je v podniku funkční nebo procesní uspořádání? 

31) Do jaké míry jsou jednotlivá pracovní oddělení/pracovní skupiny autonomní? 

(jaké problémy mohou ještě řešit sami bez okamžitého informování nadřízených, 

o čem mohou rozhodovat sami) 

32) Jakým způsobem se snažíte motivovat zaměstnance? 

33) Jakým způsobem se snažíte motivovat zaměstnance ke kvalitě? 

34) Jsou zaměstnanci oceňováni i nepeněžitě? (pracovník měsíce, mimopodnikové 

akce pro nejlepší pracovníky) 

35) Absolvují zaměstnanci nějaké školení/semináře ke zlepšení kvality? 

36) Mají zaměstnanci ze stejného pracoviště pravidelné porady v malých týmech 

zaměřené na záležitosti kvality? 
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37) Máte certifikát ISO? Jestliže ne, proč ho nemáte? Používáte jiné standardy? 

38) Jak posuzujete úroveň dodavatelů  (jaká kriteria musí splnit) 

39) Ve kterých fázích vývoje probíhá kontrola jakosti? Kdo a jak ji provádí? 

40) Jaké analýzy kvality odbor řízení jakosti výrobku vypracovává? 

41) Probíhají průřezové porady ohledně kvality? 

42) Máte informační systém na řízení a vyhodnocování jakosti? Jestliže ano, jaký? 

Základní otázky kladené na interview dne 26.3.2012 

1) Jsou doopravdy návštěvy u dodavatelů prováděny 3x ročně? Co je předmětem 

této kontroly a co přináší? 

2) Jaká témata jsou řešena na schůzkách zaměstnanců s vedením podniku? 

3) Před zahájením nehmotné výroby se schází zástupci jednotlivých oddělení, aby 

prodiskutovali budoucí stavbu stroje – schází se tito lidé pouze jednou nebo jsou 

takovéto schůze se zastoupením různých oddělení pravidelné? 

4) Snažíte se o zlepšování aktivního kódu?  Jestliže ano, na základě čeho tak 

činíte? (vlastní iniciativa, reklamace, opravy , zpětná vazba od techniků) 

5) Jakého rozsahu jsou inovační projekty, které mají na starosti ředitelé jednotlivých 

úseků? (jde spíše o vylepšování současného nebo o konstrukci čistě nových 

řešení?) 

6) Kdy hovoří servisní technici se zákazníky? Pouze při reklamacích a opravách 

strojů? Nebo jsou prováděny i preventivní kontroly strojů po určité době? 

7) Jak se zpětná vazba od techniků promítá do dalšího dění v podniku? (úprava 

aktivního kódu…) 

8) Jaká jsou při reklamaci zavedena preventivní opatření kromě konstrukčních 

úprav? 

9) Jaké problémy, jestli vůbec nějaké, se řeší Paretovou analýzou? 

10) Proč je někdy problém určit příčinu vzniklé vady, nekvality přesně? 

11) Stane se někdy, že stroj není plně funkční kvůli nějaké „hloupé“ chybě? (špatné 

zapojené kabely…). Jestliže ano, jakého typu tyto „hloupé“ chyby jsou? 

12) Jaké přímé porovnání s konkurenty provádíte? A jaká jsou hlavní kritéria 

porovnávání? 

13) Když probíhá porovnávání, porovnáváte se i se společnostmi a organizacemi 

z jiných odvětví? 

14) Jsou z porovnávání vyvozeny nějaké konkrétní závěry? 



 

5 
 

15) Proč není v podniku zaveden Kaizen? 

16) Kolik projektů stavby stroje probíhá současně? 

17) Jak funguje oddělení prodeje? (jak jsou hledáni klienti, jak probíhají jednání,…) 

18) Co se stane, když se opozdí termín dodání stroje? Uplatňuje na vás zákazník 

nějaké sankční pokuty, či jiná opatření? 

19) Jestliže nastane nějaký problém, je aktivováno změnové řízení. Kdy je toto 

řešeno pomocí elektronické nástěnky (informování širokého okruhu lidí) a kdy 

jsou obesláni konkrétní lide? 

20) Jak dlouho už pracujete pro společnost? A jakými pozicemi jste v ní prošel? 

Otázky ohledně systému managementu ISO řady 9000 

1) Je určen představitel vedení, který má stanovenou pravomoc a odpovědnost za 

zavedení a udržování systému managementu (SM)?  

2) Je určen pracovník nebo tým pracovníků pro uplatňování a rozvíjení SM? 

3) Je SM vytvořen a udržován ve stavu popsaném v dokumentaci? 

4) Byly prováděny interní audity (prověrky funkčnosti) SM?   

5) Je vytvořen a udržován systém pro sledování a aktualizaci právních a ostatních 

požadavků na SM? 

6) Jakých oblastí se dotýká dokumentace SM v podniku? (čeho – jakých oblastí se 

týkají normy, směrnice a podnikové návodky) 

7) Jsou dokumentovány cíle a politika kvality? Jestliže ano, jak? 

8) Máte příručku jakosti?  

9) Jsou dokumentovány postupy pro 

10) Řízení dokumentů 

11) Řízení záznamů o kvalitě  

12) Interní audity  

13) Řízení neshod  

14) Opatření k nápravě  

15) Preventivní opatření  

16) Máte dokumentované postupy plánování, fungování a řízení procesů? 

17) Provádíte záznamy o: 

 Přezkoumání systému managementu vedením a přijatých opatření?  

 Vzdělání, praxi, dovednostech a zkušenostech zaměstnanců? 
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 Výsledcích přezkoumání požadavků na výrobek a vyplývajících opatřeních 

(interní a zákaznická přejímka)?  

 Výsledcích přezkoumání návrhu a vývoje a všech nebytných opatřeních?  

 Výsledcích ověřování návrhu a vývoje a všech nebytných opatřeních? 

(oponentní řízení)  

 Výsledcích validace návrhu a vývoje a všech nezbytných opatřeních? 

(scházení komise, která vydává záznam o validaci návrhu) 

 Výsledcích přezkoumání změn návrhu a vývoje a všech nezbytných 

opatřeních?  

 Výsledcích hodnocení dodavatelů a všech nezbytných opatřeních?  

 Procesech výroby a poskytování služeb, u nichž nelze následným 

monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup?  

 Jednoznačné identifikaci výrobku?  

 Majetku zákazníka? (evidence cizího majetku ve firmě – stroje na opravu)  

 Výsledku kalibrací a ověřování měřících a monitorovacích zařízení?  

 Důkazu shody znaků produktu s přejímacími kritérii?  

 Povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních?  

 Výsledků provedených opatření k nápravě?  

 Výsledků provedených preventivních opatření?  

Základní otázky kladené na interview dne 11.4.2012 

1) Kdy probíhá ocenění soustruhů? 

2) Jaké úkony zahrnuje zákaznická a interní přejímka? 

3) Jaké inovace, popřípadě jiné změny jste zavedli na základě benchmarkingu? 

4) Jaké mezinárodní standardy musí soustruhy vyrobené ve vašem podniku 

splňovat? 

5) Můžete uvést, co všechno je řešeno v podnikovém systému? Nakolik řeší otázku 

kvality? Co konkrétně bude obnášet přímý reporting? Je přímí reporting 

strategickou nebo procesní inovací? 

6) Můžete uvést nějaké příklady z třídníku problémů? O jaký problém šlo, když se 

s tímto třídníkem naposledy pracovalo? 

7) Můžete uvést příklady, co konkrétně řeší katalog rizik a katalog reakcí na rizika? 

8) Při použití Ishikawových diagramů, zakreslujete možné příčiny do grafu a 

následně hodnotíte? 
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9) Při používání Paretovy analýzy, je vše zapsáno do tabulky a poté vyneseno do 

grafu? 

10) Když probíhá při schůzi brainstorming, řídí se vždy nějakými pravidly? 

11) Proč probíhá Q-porada tak krátce? Co bylo před ní? 

12) Jaká oddělení jsou zastoupena na Q-poradě? Jsou zde i mistři z jednotlivých 

dílen? Jestli ano, z jakých. 

13) Kdo konkrétně se schází na pravidelných týdenních mezifunkčních schůzích? Má 

tato schůze nějaké konkrétní jméno? 

14) Jaké informace jsou podávány v dílnách na elektronických nástěnkách? 

15) V projektových týmech v oddělení zakázkové projekty – pracují tyto týmy vždy 

jen na jednom stroji/technickém řešení v jednu dobu? 

16) Jsou při kontrole výkresů určení konkrétní pracovníci, kteří výkres kontrolují? 

17)  Kolik musí být vyrobeno strojů ročně tak, aby na sebe podnik vydělal? (Jaký je 

roční plán odbytu) 

18) Jaké jsou v současné době zamýšlené inovační projekty? 

19) Jaké projekty jste zahájili v součinnosti, popřípadě v minulosti s EU, popřípadě 

českými institucemi? 

20) Jaká oddělení mají procesní uspořádání? 

21) Vyskytují se někdy problémy s prací v týmech? (nechuť pracovníků pracovat 

v kolektivu, špatný kolektiv… ) 
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Příloha 2 

Zdroj: Soustruhy a.s. 

qq XX 

ZZ 

CC 


