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Abstrakt bakalářské práce: Sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu 

Excelence 

Tato bakalářská práce pojednává o sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu 

Excelence. V teoretické části popisuji jednu z metod systémového měření, což znamená 

sebehodnocení, dále jsem popsal všechny formy sebehodnocení. Následně v teoretické části je 

detailně popsán EFQM Model Excelence. V praktické části je popsáno,  jak postupovat při 

realizaci sebehodnocení v organizaci, kterou jsem si vybral. Po vypracování formulářů pro 

dotazníkovou metodu a metodu „pro forma“, jsem provedl sebehodnocení za účasti 

managementu, kdy jsme na základě sběru dat získávali výstupy, kterými byly silné stránky a 

zejména příležitostí ke zlepšování. 

 

Klíčová slova 

sebehodnocení, systém managementu jakosti, EFQM Model Excelence, systémové měření 

 

 

Abstract of the bachelor work: Selfassessment according to EFQM Model Excellence 

This bachelor work dissertates about selfevaluation of  organization using EFQM Model 

Excelence. In theoretical section I described one of the metod of system measurement, which 

means selfevaluation, further I described all forms of evaluation. Consequently there is 

detailed description of EFQM Model Excelence in theoretical section. In practical section is 

described procedure for realization of selfevaluation in organization, which I have choosen. 

After completing of forms for the questionnaire method and the method „pro forma“  I 

performed selfevaluation in the presence of  management. Based on data collection we were 

gaining outputs like strong points and mainly chance for improvement.  
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Úvod 

Výsledkem teto bakalářské práce by měla být implementace „Sebehodnocení organizace 

s využitím EFQM Modelu Excelence“. 

Firma, na které jsem se rozhodl aplikovat tento model je ABB Servis Ostrava. 

ABB Servis Ostrava má zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy  

ČSN EN ISO 9001:2009. 

Jednotka ABB Servis Ostrava ještě nikdy nepodstoupila systémové měření formou 

sebehodnocení organizace. 

Sebehodnocení je provedeno kombinovanou formou dvou způsobů sebehodnocení, metodou 

dotazníkovou a metodou „pro forma“, které jsou aplikované na kriteriu Procesy, produkty a 

služby. Jelikož toto sebehodnocení je pilotním projektem pro tuto organizaci, proto jsem 

zvolil tyto metody, které jsou vhodné pro aplikaci prvního sebehodnocení. 
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1. Sebehodnocení jako systémové měření 

1.1. Pojem systémového měření a jejich význam 

Aby byl jakýkoliv systém managementu jakosti pro organizaci přínosem, musí být postaven 

na pevných základech. Těmito základy jsou v současnosti určité principy, jež prezentují trvalé 

hodnoty, na kterých management jakosti staví.[1] 

Pro vytváření systému managementu jakosti je vyvinuto několik koncepcí, s kterých převažují 

koncepce ISO, založených na aplikacích požadavků souboru norem ISO 9000, a koncepce 

TQM, jež je velmi otevřenou filozofii managementu organizací. V praxi jsou realizovány 

formou různých modelů, v Evropě to je hlavně podle modelu EFQM Model Excelence. 

Obě tyto koncepce systému managementu jakosti stavějí na osmi principech viz. tabulka č. 

(1). 

Tabulka č. (1) Principy managementu jakosti 

 

Principy Managementu jakosti Pojem a principy excelence 

 Zaměření na zákazníka 

 Vedení a řízení lidí 

 Zapojení lidí 

 Procesní přístup 

 Systémový přístup k managementu 

 Neustálé zlepšování 

 Dosahování vyvážených výsledků 

 Dodání hodnoty pro zákazníka 

 Vůdcovství z vizí a integritou 

 Tvorba partnerství 

 Úspěšnost díky lidem 

 Management prostřednictvím procesů 
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 Přístup k rozhodování zakládající se 

na faktech 

 Vzájemně prospěšné vztahy 

 Péče, tvořivost a inovace 

 Odpovědnost za trvale udržitelnou 

budoucnost 

Normy ISO 9001:2008 i 9004:2009 vyžadují vykonávání přezkoumávání systému 

managementu. Přezkoumání definuje činnost vykonávané proto, aby se zjišťovala vhodnost, 

správnost, efektivnost a účinnost objektu přezkoumání při dosahovaní cílů 

Podrobnějším studiem normy ISO 9001:2008 a ISO 9004:2009, patří mnohé požadavky a 

doporučení na systémové měření. Struktura a rozsah těchto měření je zřejmý z norem ISO 

9004:2009, která uvádí tyto základní systémová měření: Z toho vyplývá, že přezkoumání 

systému managementu jsou činnosti orientované na pravidelné zjišťování vhodnosti a 

výkonnosti systému managementu jakosti.  Přezkoumání managementu jakosti můžeme 

chápat jako praktický jediný nástroj kontroly vrcholového vedení nad stavem systému 

managementu jakosti v organizaci. 

Jakékoliv přezkoumání systému managementu musí tudíž plnit minimálně tyto dvě úlohy: 

a)zjišťovat, zda systém managementu jakosti umožňuje a podporuje dosahování podnikových 

cílů jakostí 

b)monitorovat schopnost systému managementu jakosti plnit základní funkce tohoto systému, 

tj. 

-maximalizovat spokojenost externích zákazníků a dalších zainteresovaných stran, 

-minimalizovat výdaje s tím spojené, 

-vytvářet prostředí pro zlepšování.[4] 

V zájmu objektivního rozhodování manažerů je nutno realizovat různá monitorování a 

měření. Kromě klasických procesů měření produktů jsou kladeny požadavky na celou řadu 

systémových měření: 

 klíčové ukazatele výkonnosti 
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 interní audit 

 benchmarking 

 sebehodnocení 

Jedním z úplně nových typů systémových měření v systémech managementu jakosti podle 

doporučení ISO 9004 je tzv. sebehodnocení (self-assessment). 

Skutečnost, že se tento typ měření objevil i v koncepci ISO svědčí o tom, že nové normy ISO 

souboru 9000 přejímají mnohé z koncepce TQM. 

1.2. Charakteristika sebehodnocení 

Sebehodnocení je Evropskou nadací pro management jakosti definováno jako 

všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumávání činností 

organizace a jejích výsledků na bázi modelu excelence. Výraz „všezahrnující“ 

znamená to, že proces sebehodnocení musí zahrnovat všechny činnosti organizací 

bez výjimky a aspektu dosahování všech výsledků jednotlivých organizací. Výraz 

„systematický“ v sobě obsahuje požadavek na to, aby se sebehodnocení stalo 

samozřejmou součástí systému řízení organizací, tzn., aby to byl proces 

plánovaný z hlediska požadovaných zdrojů i metod, a odráží také nutnost pracovat 

sebehodnocení[1]. 

Základním cílem sebehodnocení je odhalení silných stránek organizace a zejména 

pak příležitostí ke zlepšování. V tomto směru se podobá interním prověrkám 

systémů managementu jakosti v koncepci ISO, a proto v praxi může vyvstat 

otázka, k čemu by organizace měly zavádět další procesy měření, když už 

standardně používají interní audity. Určité odlišnosti mezi standardně 

prováděnými interními audity a sebehodnocením vyplynou, už z porovnání 

definic obou procesů definice sebehodnocení již byla uvedená výše. Norma ISO 

9000:2000 pak audity jakosti jako systematický, nezávislý a dokumentovaný 

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

v němž jsou splněna kritéria auditu. Základní rozdíly mezi interním auditem a 

sebehodnocením zobrazuje tabulka č. (2). 
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Tabulka č. (2) Základní odlišnosti mezi interními audity a sebehodnocením [1] 

Interní audit Sebehodnocení 

Prověření stavu managementu jakosti, včetně 

dodržovaní dokumentovaných postupů 

Porovnání s vhodně zvoleným modelem, 

např. Modelem Excelence EFQM,zahrnující 

všechny činnosti a výsledky organizace 

Odhalování neshod systémového charakteru, 

nedodržování postupů a směrnic 

Určení silných a slabých stránek. Slabé 

stránky chápány jako příležitosti ke 

zlepšování 

Obvykle realizován auditory, nezávislými na 

prověřované oblasti  

Obvykle realizováno samo na sobě, možná 

pomoc specialisty. Nezávislost není nutností  

Existují normy pro realizaci Normy pro realizaci neexistují (zatím) 

Může být realizován jediným auditorem Je zásadně týmovou prací 

Nemůže být bázi pro benchmarkingové 

aktivity 

Výsledky mohou být použity pro externí 

benchmarking 

Doba trvání auditu je několik dní Doba trvání sebehodnocení je několik týdnů 

až měsíců 
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Praktická aplikace sebehodnocení přináší organizacím za předpokladu dodržení všech 

výchozích podmínek a pravidel mnohé zajímavé efekty, například: 

 Je jasně algoritmizovatelným přístupem k procesům neustálého zlepšování, protože 

nekompromisně upozorňuje na všechny významnější příležitosti ke změnám. 

 Je hodnocením odvozeným od faktů, a ne od pocitů jednotlivců-sebehodnocení je zkoumání a 

vyhodnocování důkazů a následnou kvantifikací vyzrálosti systému managementu dané 

organizace. 

 Je mimořádně účinnou formou učení se lidí v organizaci, neboť sami zaměstnanci jsou vedeni 

a motivováni k odhalení silných a slabých stránek v oblasti vykonávaných činností a 

dosahování výsledků. 

 Je silným nástrojem odkrývání a diagnostiky slabých míst za předpokladu, že je naplňován 

princip pravdy. 

 Je metodou, která poskytuje kvantifikovatelné výsledky, takže nutí k zavádění a k 

systémovému využívání celé řady různých měření a monitorování. 

 Vtahuje nenásilnou formou do principů podnikové excelence široké spektrum zaměstnanců, 

vrcholové vedení nevyjímaje. 

 Umožňuje průběžné hodnocení úrovně dosahované excelence i v porovnání s jinými 

organizacemi. 
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2. Popis EFQM Modelu Excelence 

2.1. Vznik a vývoj EFQM Model Excelence 

Velmi výrazným trendem posledního desetiletí je intenzívní příklon mnoha světových 

organizací k aplikaci modelů tzv. podnikové excelence, kterým jsou výrazem snah o efektivní 

TQM. 

Evropská nadace pro management kvality (EFQM), byla založena v roce 1988 čtrnácti 

velkými Evropskými společnostmi, za podpory Evropské komise. Cílem EFQM je 

podporovat TQM, ze záměrem být vynikající v uspokojování potřeb zákazníků, zaměstnanců, 

chápat společnost a plněním výsledků.[2]. 

 Tabulka č. (3) Seznam zakladatelů EFQM 

   Robert Bosch GmbH  

 BT plc  

 Bull SA  

 Ciba-Geigy AG  

 Dassault Aviation  

 AB Electrolux  

 Fiat Auto Spa  

 KLM Royal Dutch Airlines  

 Nestlé AG  

 Ing. C. Olivetti & C.S.p.A.  

 Phillips Electronics NV  

 Renault  

 GEBR.Sulzer AG  

 Volkswagen AG 

Cílem je podpořit a pomoci vedení firem při přijímání a uplatňování zásad organizační 

dokonalosti, zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu, zacelit mezeru mezi 

konkurenceschopnosti Evropy a USA a Japonskem.[12] 
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Zároveň řídí cenu EFQM za excelenci a program oceňování Stupně excelence EFQM a 

poskytuje vzdělávací programy a tréninkové kurzy v oblasti Modelu Excelence EFQM a 

metod sebehodnocení. 

Podnětem k tomuto významnému kroku se stala potřeba vytvořit v Evropě zázemí pro 

zlepšování, budování konkurenceschopnosti a motivace ke kvalitě vůbec, zejména ve vztahu 

k Japonsku a USA. Model podnikatelské úspěšnosti nazývaný nyní  Model excelence EFQM 

byl představen v roce 1988 jako rámec pro sebehodnocení organizací a základ pro účast v 

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

1992. V roce 1999 byl EFQM Model Excellence poprvé revidován, následné revize modelu 

proběhly v letech 2003 a 2010.  

Vize EFQM: 

Svět, ve kterém evropské organizace vynikají.  

Mise EFQM: 

Být řídící silou udržitelné excelence v evropských organizacích.  

V současné době má EFQM více než 500 členů z více než 55 zemí a 50 průmyslových 

odvětví, nabízející jedinečnou platformu pro organizace učit se jedná od druhé a zvýšení 

výkonů. EFQM je strážcem EFQM Modelu Excellence, obchodní model, který pomáhá ve 

více než 30 000 organizací usilovat o udržení excelence. Členové EFQM sdílejí stejný cíl, 

snaha o dokonalost. EFQM Model Excellence stanoví společný rámec a jazyk, který usnadní 

efektivní sdílení informací mezi organizacemi, která přesahují jednotlivá odvětví [12]. 

 

2.2. Co je to EFQM Model Excelence? 

Pod pojmem excelence si představujeme vynikající působení v oblastí řízení organizace a 

dosahování výsledků založených na osmi hlavních principech, a to: 
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 Dosahování vyvážených výsledků: 

Excelentní organizace plní své poslání a činí pokroky s ohledem na svoji vizi pomocí 

plánování a dosahování vyváženého souboru výsledků, které odpovídají jak krátkodobým, tak 

dlouhodobým potřebám jejich zainteresovaných stran a, je li to relevantní, překračují je. 

 Vytváření hodnoty pro zákazníky: 

Excelentní organizace vědí, že zákazníci jsou jejich primárním důvodem pro to, aby 

existovaly, a usiluji o inovace a vytváření hodnoty pro zákazníky tím, že chápou a předvídají 

jejich potřeby a očekávání. 

 Vedení na základě vize, inspirace a integrity: 

Excelentní organizace mají lídry, kteří utvářejí budoucnost a uvádějí ji do života, přičemž 

působí jako modelové vzory pro jejich hodnoty a etiku. 

 Řízení na základě procesů: 

Pro dosahování vyvážených a udržitelných výsledků jsou excelentní organizace řízený 

prostřednictvím strukturovaných a strategicky seskupených procesů s využitím rozhodování 

založeném na faktech. 

 Dosahování úspěchu díky pracovníkům: 

Excelentní organizace si cení svých pracovníků a vytvářejí kulturu zmocňování pro 

dosahování vyváženého plnění cílů organizace a osobních cílů. 

 Podporování kreativity a inovací: 

Excelentní organizace generují zvýšenou hodnotu a úrovně výkonnosti prostřednictvím 

neustálých a systematických inovací s využitím kreativity svých zainteresovaných stran. 

 Budování partnerství: 

Excelentní organizace hledají, rozvíjejí a udržují důvěryhodné  vztahy z různými partnery 

s cílem zajistit vzájemný úspěch. Tato partnerství mohou vznikat mimo jiné se zákazníky, se 

společností, s klíčovými dodavateli, vzdělávacími institucemi nebo s nevládními 

organizacemi. 
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 Přijímání odpovědnosti za trvale udržitelnou budoucnost: 

Excelentní organizace vkládají do svých kultur etický způsob myšlení, jasné hodnoty a 

nejvyšší standardy organizačního vystupování, které jim umožňují usilovat o ekonomickou, 

společenskou a ekologickou udržitelnost.[9] 

 

 

                          

Obr. (1)  EFQM Model Excelence 2010 

Model má 9 základních kriterií, které jsou dále členěna na 32 dílčích kriterii viz. obr. č. (1). 

Prvních pět kriterií je označována jako „Předpoklady“, protože poskytují návod na to, jak lze 

dosáhnout nadprůměrných výsledků. Dosahované výsledky jsou pak posuzovány ve zbylých 

čtyřech kriteriích. Podmínkou dosahování dlouhodobých vynikajících výsledků je to, že každá 

organizace musí dosahovat nadprůměrné výsledky v oblasti spokojenosti a loajality zákazníků 

i zaměstnanců, jakož i v oblasti vnímání okolím. Tyto dílčí výsledky jsou však ovlivňovány 

realizaci vhodně navržených a řízených procesů, pro které jsou uvolňovány adekvátní zdroje, 

včetně motivovaných a odborně způsobilých zaměstnanců. To vše musí být podpořeno 

realizací jasné firemní politiky a strategie a vpravdě vůdcovskou rolí řídících pracovníků na 

všech úrovních řízení. Na základě analýzy dosahovaných výsledků lze pak určovat směry 

dalšího učení se a zlepšování[4]. 
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2.2.1. Kriteria EFQM Modelu Excelence 

Kritérium1: Vedení 

Excelentní organizace mají vůdce, kteří utváří budoucnost a jsou vzory pro své hodnoty 

a etiku a podněcují důvěru za všech okolností. Pružně umožňují organizaci předvídat a 

reagovat včas a způsobem, který zajistí pokračující úspěch organizace. 

Dílčí kriteria:  

1a)Vůdci rozvijí poslání, vizi, hodnoty a etiku a působí jako vzory.  

1b)Vůdci stanovují, monitorují, kontrolují a řídí zlepšování systému řízení organizace a 

výkon.  

1c)Vůdci spolupracují s externími zainteresovanými stranami.  

1d)Vůdci upevňuji ze spolupracovníky kulturu na excelentní úrovni.  

1e)Vůdci zajišťují flexibilitu organizace a efektivně řídí změny. 

Kritérium 2: Strategie 

Excelentní organizace realizují jejich poslání a vizi o za podpory zúčastněných stran 

cílenou strategii. Politika, plány, cíle a procesy jsou vyvíjeny, aby dodržovaly strategii. 

 

Dílčí kriteria: 

 

2a ) Strategie je založena na pochopení potřeb a očekávání obou zúčastněných stran a 

vnějšího prostředí. 

2b ) Strategie je založena na pochopení vnitřního výkonu a možnostech. 

3c) Strategie a podpůrné politiky jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány. 

4d) Strategie a podpora politik je sdílená, prováděna a monitorována. 
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Kritérium 3: Lidé 

Excelentní organizace si cení svých lidí a vytváří kulturu, která umožňuje oboustranně 

prospěšné dosažení organizačních a osobních cílů. Organizace rozvíjí schopnosti svých 

lidí a podporuje spravedlnost a rovnost. Organizace pečuje o komunikaci, odměňování a 

snaží se rozpoznat jakým způsobem motivovat zaměstnance, vytváří odhodlání a 

umožňuje jim využívat jejich dovednosti a znalostí ve prospěch organizace.  

Dílčí kriteria: 

3a)Lidé podporují plány organizační strategie.  

3b)Znalosti lidských zdrojů a schopnosti jsou rozvíjeny.  

3c)Zaměstnanci jsou zapojování a zmocnění k vykonávání procesů.  

3d)Zaměstnanci efektivně komunikují v rámci organizace.  

3e) Zaměstnanci jsou odměňováni, uznávání a je o ně řádně pečováno. 

Kriterium 4: Partnerství a zdroje 

Excelentní organizace plánují a řídí partnerství s dodavateli dodavatele a vnitřní zdroje, 

aby podpořila strategii a politiku a efektivní fungování procesů. Organizace se stará o 

to, aby efektivně řídila své dopady na životní prostředí a společnost. 

Dílčí kriteria:  

4a)Externí partnerské zdroje jsou řízeny pro trvale udržitelný rozvoj.  

4b)Finanční zdroje jsou řízeny tak, aby zajišťovaly trvalý úspěch.  

4c)Budovy, zařízení, materiály a přírodní zdroje jsou řízeny udržitelným způsobem.  

4d)Technologie jsou řízeny k podpoře provádění strategie.  

4e)Informace a znalosti jsou řízeny k podpoření účinného rozhodování a vytvoření 

organizační způsobilosti. 
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Kriterium 5: Procesy, produkty, služby 

Vynikající organizace plánuje, řídí a zlepšuje procesy, produkty a služby generující 

rostoucí hodnotu pro zákazníky a další zainteresované strany. 

 

Dílčí kriteria. 

 

5a) Procesy jsou plánovány a řízeny tak, aby se podařilo optimalizovat hodnotu 

zainteresovaných stran. 

5b ) Produkty a služby jsou rozvíjený k vytváření optimální hodnoty pro zákazníka. 

5c ) Výrobky a služby jsou účinně podporovány a prodávané. 

5d ) Výrobky a služby jsou vyráběny, dodávány a řízeny. 

5e) Vztahy se zákazníky jsou řízeny a rozvíjeny. 

Kriterium 6: Zákazníci-výsledky 

 Dílčí kriteria: 

6a)Vnímání 

- Pověst a image 

- Hodnota produktů a služeb 

- Produktů a poskytování služeb 

- Zákaznický servis, vztahy a podpora 

- Věrnost zákazníků a angažovanosti 

6b) Ukazatele výkonnosti 

-Produkty a služby  

-Zákaznický servis, dodávky 

- Stížnosti a pochvaly 

- Externí uznání 
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Kriterium 7: Pracovníci-výsledky 

Dílčí kriteria: 

7a) Vnímání 

- Spokojenost, účast a zapojení 

- Hrdost a plnění 

- Vedení a řízení 

- Stanovení cílů, kompetencí a řízení výkonnosti 

- Způsobilost, vzdělávání a profesní rozvoj 

- Efektivní komunikace 

- Pracovní podmínky 

7b) Ukazatele výkonnosti 

- Účast a zapojení 

- Stanovení cílů, kompetencí a řízení výkonnosti 

- Řízení výkonnosti 

-Vzdělávání a profesní rozvoj 

- Interní komunikace 

Kriterium 8: Společnost-výsledky 

Dílčí kriteria: 

8a) Vnímání 

- Dopad na životní prostředí 

- Image a pověst firmy 

- Dopad na společnost 

- Dopad na pracovní podmínky 

- Ocenění a mediální pokrytí 
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8b)Ukazatele výkonnosti: 

- Oblasti ochrany životního prostředí 

- Regulátory výkonu 

- Společenské vystupování 

- Ochrana zdraví a bezpečnost  

  

Kriterium 9: Klíčové výsledky 

Dílčí kriteria: 

9a) Klíčové strategické výstupy 

Jsou to klíčové finanční a nefinanční výsledky, které prokazují na úspěch jejich 

organizačních strategických nasazení. Soubor opatření a příslušné cíle budou 

definovány a dohodnuty s hlavními zúčastněnými stranami. 

V závislosti na účelu organizace, může se opatření zaměřovat na: 

- Finanční výsledky 

- Výkon proti rozpočtu 

-Objem klíčových produktů nebo poskytovaných služeb 

-Klíčový procesy, výsledky 

9b) Klíčové ukazatele výkonnosti 

Jsou to klíčové finanční a nefinanční ukazatele, které se používají k měření výkonnosti 

organizace. Pomáhají monitorovat, chápat, předvídat a zlepšovat výsledky výkonnosti 

organizace. 

V závislosti na účelu organizace, může se opatření zaměřovat na: 

- Finanční ukazatele výkonnosti 

- Náklady projektu 

- Klíčové ukazatele výkonnosti procesů- Výkonnost dodavatelů 

- Technologie, informace a znalosti[11] 
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3. Metody sebehodnocení a tvorba postupu pro sebehodnocení 

3.1. Metody sebehodnocení 

Zejména zásluhou Evropské nadace pro management jakosti je v současnosti k dispozici 

několik odlišných přístupů k sebehodnocení, a to: 

 metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA), 

 metoda „pro forma“, 

 metoda maticového diagramu, 

 metoda workshopu, 

 metoda dotazníková, 

 metoda zapojení spolupracovníků, 

 metoda podle ISO 9004:2009. 

3.1.1. Metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA) 

Tato metoda je věrnou kopií uchazečů a tuto prestižní cenu a představuje nejnáročnější, ale 

současně i nejobjektivnější sebehodnotící metodu. A navíc je aplikace této metody podmíněna 

využitím posuzovatelů, kteří absolvovali speciální licencovaný výcvik v EFQM. 

Při této metodě by měly být dodržený tyto kroky 

1. vedení organizace vysloví souhlas s využitím této metody, přičemž tento výrok má být 

zaznamenán 
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2. vedením je oficiálně určen manažer projektu sebehodnocení, který proces řídí a nese za něj 

plnou odpovědnost 

3. určení pracovníci převezmou odpovědnost za hodnocení konkrétních oblastí, a následně 

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

4. členové týmu vytvoří písemné zprávy zjištění a výsledky, které předají manažerovi projektu 

v určeném termínu 

5. manažer projektu sestaví konečnou verzi sebehodnotící zprávy, jejíž rozsah je přesně dán o 

výši 75 stran, a následně tuto zprávu prezentuje před vrcholovým vedením, které posoudí její 

objektivnost 

6. pokud je vysloven vedením se zprávou souhlas, je sebehodnotící zpráva předána k posouzení 

odborníkům, kteří prošli speciálním výcvikem u EFQM 

7. tito odborníci zhodnotí zprávu individuálně, identifikují silné a slabé stránky a bodově 

ohodnotí plnění kriterií EFQM Modelu Excelence 

8. na speciální schůzce musí tým posuzovatelů dosáhnout shody v identifikaci silných stránek, 

příležitostí ke zlepšování a bodovému ohodnocení pro každé z kriterií EFQM Modelu 

Excelence 

9. v domluveném termínu posoudí tým posuzovatelů stav přímo v organizaci, která je 

hodnocená, a následně vypracuje závěrečnou zprávu, která obsahuje silné a slabé stránky a 

bodové ohodnocení stavu systému managementu organizace s využitím systému RADAR  

10. před vedením organizace je prezentována zpráva posuzovatelů, kde je zpráva projednána, 

např. formou přezkoumání vedení 

11. jsou vybrány priority pro zlepšování, uvolněny zdroje na zlepšování a následně efektivně 

realizovány 
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12. celý proces sebehodnocení se opakuje 

3.1.2. Metoda „pro forma“ 

Další metodou pro sebehodnocení je metoda „pro forma“jejímž charakteristickým rysem je 

vyžití předem vytvořených formulářů. Doporučuje se, aby každý z dílčích kritérií EFQM 

Modelu Excelence byl věnován jeden formulář. Ten by měl vždy obsahovat: 

 definici příslušného kritéria, 

 otázky, které budou využívány při zjišťování skutečností, 

 prostor pro záznamy zjištěných skutečností, včetně zaznamenávání všech zjištěných důkazů, 

 prostor pro výčet silných stránek a příležitostí ke zlepšování, 

 prostor k procentnímu hodnocení 

U metody“pro forma“ bychom měli používat tento postup: 

1. jestliže organizace odsouhlasí tuto metodu sebehodnocení, jmenuje manažera projektu, tento 

krok by měl byt oficiálně zaznamenán 

2. manažer projektu vybere a doporučí skupinu interních posuzovatelů 

3. tým interních posuzovatelů připraví sadu formulářů, při této činnosti je třeba věnovat 

pozornost jednoznačnému popisu toho, co má být v rámci jednotlivých dílčích kritérií 

zkoumáno 

4. manažer projektu rozdělí úlohy interním posuzovatelům, kteří posoudí stav organizace při 

naplňování požadavků zvoleného modelu 
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5. všechny výsledky musí být zapsané do formuláře včetně silných a slabých stránek 

6. vycvičení posuzovatelé jsou pozvání k procentnímu ohodnocení 

7. vedení je předložená závěrečná sebehodnotící zpráva 

8. vedení po posouzení sebehodnotící zprávy rozhodne o realizaci zlepšení, tento krok musí být 

zaznamenán 

9. celý proces sebehodnocení se ve vhodném termínu opakuje 

3.1.3. Metoda maticového diagramu 

Jde o nejméně, komplikovanou, ale zároveň i o nejméně objektivní metodu sebehodnocení. 

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

hlavním kriteriím EFQM Modelu Excelence a počet řádků je závislý na rozhodnutí, kolik 

úrovní v matici bude definováno. Doporučuje se, aby počet řádků byl 10. Pro každé 

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

požadavků modelu. Dosaženou úroveň tým posuzovatelů hodnotí přidělením bodů od 1 do 10. 

Doporučuje se dodržovat následující postup: 

1. rozhodnutí vedení o aplikaci teto metody a výběr týmu interních posuzovatelů, tento krok 

musí být oficiálně zaznamenán 

2. posouzení navržené matice zkušeným posuzovatelem, který posoudí jednotlivé úrovně 

vyhlášení matice, tak aby korespondovala stavy managementu v dané organizaci 

3. uspořádání schůzky, na které se tým posuzovatelů seznámí s navrženými vyhlášeními v matici 

a očekávaným postupem hodnocení 

4. individuální hodnocení přidělených oblastí každým z členů interních posuzovatelů 
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5. individuální přiřazení bodů v matici pro každé z kritérií 

6. na schůzce vedené zkušeným moderátorem se musí dosáhnout shody při hodnocení 

organizace 

7. vedení organizace je předložená sebehodnotící zpráva k projednání 

8. rozhodnutí vedení o nutných zlepšeních, toto rozhodnutí musí být zaznamenáno 

3.1.4. Metoda workshopu 

Metoda workshopu jediná, která vyžaduje aktivní roli a účast vrcholového vedení, a zároveň 

je nejlepší formou učení se principům TQM ze strany vrcholového vedení. Při této metodě má 

vrcholové vedení přímou odpovědnost nejenom za vyhodnocení stavu organizace, ale za sběr 

dat. 

Postup u této metody by měl obsahovat tyto kroky: 

1. vedení organizace rozhodné o aplikaci této formy sebehodnocení, musí být učiněn záznam 

2. vedení musí podstoupit minimálně jednodenní výcvik, kde je seznámen s podstatou EFQM 

Modelu Excelence a odhalování silných a slabých stránek 

3. mezi členy vrcholového vedení jsou rozdělený úkoly, rozhodnutí je třeba zaznamenat 

4. jednotliví členové vrcholového vedení provádějí sběr dat, které získávají přímými rozhovory 

z kolegy, získáváním výsledků přímo na místě, analýzou záznamů atd. 

5. jednotliví členové vedení vypracují zprávy, které následně předají ostatním členům 

6. každý člen vrcholového vedení prostuduje a přezkoumá zprávy všech 32 dílčích kritérií 

EFQM modelu Excelence 
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7. uspořádání minimálně jednodenního workshopu s cílem prodiskutovat individuální hodnocení 

a dosáhnout shody při hodnocení všech kritérií 

8. rozhodnutí vedení organizace o směrech dalšího zlepšování, dohled vedení nad realizaci 

3.1.5. Metoda dotazníková 

Tato metoda se velice podobá procesům interních auditů systému managementu jakosti. Pro 

dotazníkovou metodu vytvořila Evropská nadace pro management jakosti dotazník, kde má 

každé z hlavních kritérií sadu hodnotících otázek, které jsou hodnoceny o 0 do 100 procenty. 

Organizace zde mají dvě možnosti: 

 pomocí publikace EFQM, která obsahuje otázky a postupy vyhodnocení 

 vytvořením si vlastního dotazníku podle vlastního uvážení a charakterů procesů organizace 

Postup při této metodě je téměř totožný s metodou maticového diagramu Tato metoda 

sebehodnocení je méně náročná, ale její výsledky jsou jenom orientační a nemůže být použitá 

pro externí benchmarking. 

3.1.6. Metoda zapojení spolupracovníků 

Tato metoda využívá širokého zapojení zaměstnanců organizace ve všech fázích 

sebehodnocení. Je druhou z metod, kde je třeba využít posuzovatele, který absolvoval 

speciální výcvik např. v Evropské nadaci pro management jakosti. Tahle metoda je druhou 

nejnáročnější na zdroje a je taky velice náročná na čas, ale zároveň je i druhá nejobjektivnější. 

U této metody bychom měli postupovat v těchto krocích: 

1.rozhodnutí vedení o aplikaci této metody na základě speciálního semináře a oficiální 

zaznamenání 

2.jmenování manažera pro sebehodnocení 



23 

 

3.provést školení sebehodnocení ve všech organizačních jednotkách firmy 

4.sběr dat k sebehodnocení 

5.zpracování všech dat manažerem projektu 

6.předání zpracovaných dat ve formě hodnotící zprávy posuzovatelů 

7.prostudování dat posuzovateli 

8.návštěva posuzovatelů organizace, kde prověřují data osobně, tato návštěva by měla trvat 

alespoň čtyři dny. První den provádějí posuzovatelé pohovory s vrcholovým vedením 

organizace, druhý den se střední úrovní řídících pracovníků a třetí den probíhají skupinové 

diskuze s řadovými zaměstnanci. Tyto diskuze mají posuzovatelům poskytnout objektivní 

obraz dané organizace 

9.následující den posuzovatelé formou workshopu se snaží dojít ke konsenzu a vyhlášení 

silných a slabých stránek 

10. hodnocení na schůzce mezi vedením organizace a posuzovateli, kde posuzovatelé 

oznámí své zjištění o stavu organizace 

11. rozhodnutí o realizaci nutných zlepšení, je třeba učinit zápis 

3.1.7. Metoda podle ISO 9004:2009 

U této metody sebehodnocení neprobíhá na bázi EFQM Modelu Excelence, ale podle norem 

souboru ISO 9004:2009, která vychází z kapitoly 8-Měření, analýza, zlepšování-doporučující 

rovněž aplikaci sebehodnocení jako další verzi měření v systémech managementu jakosti. U 

této metody hrozí nebezpečí, že proces sebehodnocení může sklouznout do stereotypu, které 

jsou typické pro interní audity systému managementu jakosti. 



24 

 

3.2. Doporučení pro sběr a vyhodnocení dat 

3.2.1. Sběr dat  

I přestože u jednotlivých technik sebehodnocení můžou vzniknout rozdíly v tom, kdo sběr dat 

realizuje, ale přesto by měla probíhat shoda v tom jak sběr dat realizovat. 

Účinné jsou zejména tyto postupy: 

 vedení interview se všemi zainteresovanými osobami, a to buď jednotlivě, a nebo ve 

skupinových diskuzích 

 monitoring práce zaměstnanců, jejích chování a jak řeší problémy se svými kolegy 

 analýza záznamů nejrůznějších druhů 

A však všechny postupy by měly být realizovány do takové hloubky, aby bylo možné 

skutečně objektivně posoudit, jak jednotlivé organizační jednotky pracují a jakých výsledků 

už bylo dosaženo. 

3.2.2. Posouzení úplnosti dat 

Je třeba, aby všichni posuzovatelé se postarali o maximální sběr dat a informací, jež je 

zapotřebí pro objektivní sebehodnocení. Speciální význam má posouzení úplnosti dat při 

analýzách dosahovaných výsledků, aby posuzovatelé věděli, které ukazatelé jsou zapotřebí 

pro posuzování trendů výkonnosti organizace, o způsobech a úrovni naplňování plánovaných 

cílů. 

3.2.3. Hodnocení stavu organizace 

Tento krok nejprve řeší jednotliví členové posuzovatelského týmu, předem dohodnutým 

postupem. Prvotním smyslem sebehodnocení je vyhledání oblastí, ve kterých v organizaci 

existuje významný potenciál dalšího zlepšování. 
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3.2.4.  Dosažení shody ve výčtu silných stránek a příležitostí ke zlepšování 

Zde je cílem ve skupinových diskuzích nalézt shodu v názorech, kde má organizace silné a 

zlepšení. 

Z každého sebehodnocení by měla být vypracovaná zpráva pro vrcholové vedení organizace, 

kde by měly být zaznamenány všechna zjištění a náměty na další nutná zlepšení.[4] 

 

3.3. Tvorba postupu pro sebehodnocení 

 

Obr. (2) Základní kroky sebehodnocení organizace 
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3.3.1.  Dosažení shody o sebehodnocení 

Jakákoli organizace zvažující přijetí Modelu excelence EFQM a sebehodnocení 

pocítí přínosy sebehodnocení rychleji, pokud zde existuje kultura neustálého 

zlepšování, Kultura neustálého zlepšování je něčím, co by mělo být sdílnou 

odpovědností všech pracovníků, ale zejména týmu manažerů. 

Stejně důležitá z pohledu kultury a kultivace je potřeba vybudovat atmosféru 

vzájemné důvěry a ochoty pracovat společně na zlepšování celé organizace. Ta 

zajistí větší šanci na úspěch než prostředí, které je defenzivní a podporující 

udržení stávajícího stavu. Nikde není důležitější mít tuto kulturu rozvinutou než 

v týmu vedoucích pracovníků. 

Jestliže závazek personálu, a hlavně vedoucích pracovníků, ke změně není 

dostatečně silný, mohlo by být předčasné zavádět Model a sebehodnocení. 

Přínosnější pro organizaci by mohlo být nejprve identifikovat a rozvinout důvody 

pro změnu a společnou vizi toho, jak by měla organizace v budoucnu vypadat.[10] 

3.3.2.  Zpracování plánu sebehodnocení 

Při zvažování, kterou metodu sebehodnocení přijmout, je třeba vzít v úvahu 

současnou organizační kulturu. Například workshop týmu vrcholového 

managementu bude mít pravděpodobně větší úspěch, pokud jsou jeho členové 

zvyklí na spolupráci v tomto typu prostředí a jejích chování bude spíše vstřícné a 

podnětně než konfliktní. 

Neexistuje žádná nadřazená metoda sebehodnocení, všechny vytvářejí přidanou 

hodnotu. Nejdůležitějším faktorem je, aby organizace měla jasno o závěrech, 

kterých hodlá dosáhnout, a pak si zvolila určitou metodu sebehodnocení, která 

bude nejvhodnější pro dosažení těchto očekávaných výstupů. 

V jakém rozsahu by se mělo sebehodnocení provádět? Na to neexistují žádná 

pravidla. Může být prováděno na úrovni organizační jednotky nebo celé 

organizace. Praxe však ukazuje, že mnoho organizací nejprve podstoupí jedno 

nebo více pilotních sebehodnocení, „aby ozkoušely vody“, a dozvěděly se o tomto 

procesu více.[10] 
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3.3.3. Jmenování a výcvik hodnotitelů 

Sebehodnocení je týmovou hodnoticí metodou. Proto je nutné v dalším kroku 

tento tým sestavit, formálně jmenovat, definovat jeho kompetence a odpovědnosti 

a to je další úloha pro vedení organizací. Nedílnou součásti tohoto kroku je i 

specializovaný výcvik týmu posuzovatelů. Jeho náročnost i délka je odvislá od 

použité metody sebehodnocení, zásadně by však jako lektoři měli působit 

specialisté, kteří prošli speciálním výcvikem posuzovatelů např. přímo v EFQM. 

Jako minimální se z pohledu kvality sebehodnocení jeví alespoň dvoudenní 

výcvik.[4] 

3.3.4. Realizace sebehodnocení 

Zahájení jakéhokoli nového procesu vyžaduje pečlivé řízen. Sebehodnocení není 

žádnou výjimkou a nejlépe se řídí jako projekt. Jestliže sebehodnocení provádí 

několik útvarů současně, pak se s nimi doporučuje pracovat jako se samostatnými 

projekty opírajícími se o jednotný a propojený projektový rámec. 

Hlavním cílem sebehodnocení je identifikovat silné stránky organizace a její 

oblasti pro zlepšování a motivovat ke zlepšení výkonnosti organizace. Nejde o 

dosažení určitého počtu bodů, i když i to je jeho součásti. 

Je třeba zvážit, zda provádět bodové hodnocení či nikoliv. Rozhodnutí by mělo 

vycházet z cílů procesu sebehodnocení a převládající organizační kultury. Např. 

v mnoha organizacích, které se rozhodnou využít bodového hodnocení, zůstanou 

výsledky důvěrné. Tím se předchází riziku „mentality ligového pořadí“, kdy bývá 

útvar s nejnižším skóre spíše trestán, než aby byl povzbuzován vypracovat akční 

plány zlepšování k daným prioritám. Jestliže má být zahrnutí počtů bodů součásti 

očekávaných výstupů, nemělo by se z něj vycházet stylem obstál/neobstál, 

výhodnější je, když slouží jako ukazatel, kde na cestě k excelenci se organizace 

momentálně nachází. 
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3.3.5. Posoudit závěry a stanovit priority 

Je nepravděpodobné, že organizace budou mít dostatek zdrojů, aby se zabývaly 

všemi příležitostmi pro zlepšení současně a bylo by nerealistické se o to pokoušet. 

Některé příležitosti pro zlepšování mohou mít pouze omezený vliv na klíčové 

výsledky organizace. Tudíž je potřeba jednoznačně vymezené procesy pro 

stanovení priorit ze získaných výstupů, stejně tak jako pro řízení následných 

akčních plánů zlepšování a průběžné monitorování pokroku prostřednictvím 

běžných kontrolních činností. Pro dosažení maximálního přínosu by 

sebehodnocení i výstupy z něj měly být propojeny s běžnou strategií a procesem 

podnikového plánování, nikoli udržovány odděleně. 

Stanovením priorit ihned na počátku procesu se rovněž zajistí, že se v průběhu 

sebehodnocení udrží vysoká úroveň motivace spíše než úpadek morálky v situaci, 

kdy si realizátoři uvědomí, že je k řešení ještě příliš mnoho otázek. 

3.3.6. Plánování a realizace projektu zlepšování 

Jak již bylo zmíněno, plány zlepšování by neměly být vytvářeny izolovaně, ale 

měly by se brát v úvahu priority organizace a potencionální vnější vlivy. 

Projektový management umožňuje strukturovanou metodologii implementaci 

akčních plánů. Nehledě na rozsah a povahu specifických činností, jež jsou 

součástí akčních plánů, je dobré: 

 sestavit stručný přehled problémů, kterých je třeba se chopit 

 definovat požadované výstupy 

 stanovit ukazatele úspěchu 

 začlenit údaje časových plánů a zdrojů projektu 

 specifikovat a jasně deklarovat odpovědnost za dosažení výsledků 
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 ujistit se, že jsou akční plány integrovány do plánovacího cyklu organizace 

Akční plány a aktualizované záměry by měly být komunikovány všemi 

zainteresovanými stranami. Řídící pracovníci by měli zůstat odpovědní za 

naplnění plánu zlepšování. 

3.3.7. Měření efektivnosti a účinnosti zlepšování 

Jako je tomu u jiných aktivit, pokrok naplňování plánů zlepšování by měl být 

pravidelně přezkoumáván. Nejefektivnějším způsobem monitorování opatření 

vyplývajících se sebehodnocení je jejich integrování do existujících procesů 

přezkoumání managementem, jakými jsou např. měsíční setkání. 

Zavádění sebehodnocení v organizaci by mělo být pojato jako dlouhodobý záměr, 

nikoli jako jednorázová aktivita. Z toho důvodu je přezkoumání procesu kritickým 

okamžikem, pokud organizace hodlá maximalizovat získané zkušenosti.[10] 

4. Charakteristika společnosti ABB 

4.1. Představení společnosti 

ABB je švédsko-švýcarská nadnárodní korporace se sídlem v Curychu. ABB je přední 

světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují 

energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu 

jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 124 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.  

V České republice působí ABB již od roku 1970 a v současné době má téměř 3 000 

zaměstnanců. České ABB má možnost využití mezinárodního know-how a nejnovější 

výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu 

v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých 

zkušeností tradičních českých výrobců.[13] 

4.2. Hodnoty ABB 

Zodpovědnost, respekt a odhodlání jsou základem hodnot ABB. Prostřednictvím série 

workshopů pomohli zaměstnanci ABB definovat obsah hodnot. 
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Zodpovědnost 

 Převzetí odpovědnosti 

Odpovědný přístup k vlastnímu profesnímu rozvoji a dodržování strategie ABB 

 Dodržovaní pravidel 

Právní odpovědnost a dodržovaní norem zákonů platných v příslušné zemi 

 Odvádění profesionální práce 

Převzetí odpovědnosti a iniciativy 

 Dodržovaní slibů 

Morální odpovědnost za to co jsme slíbili 

 

Respekt 

 Respektování rozdílů 

Respektování kulturních rozdílů a rovnocenný přístup ke všem zaměstnancům ABB 

 Diskutování, zájem o názory druhých a naslouchání 

Diskutovat, podnítit ostatní k přemýšlení, zůstat otevřený jiným názorům 

 Bezúhonnost 

Čestné a přímé jednaní. Získat si respekt respektováním druhých 

 Osobní zájem o kolegy a prostředí 

Odhodlaní 

 Jednání prospěšné pro všechny „stakeholdery“ zainteresované strany (akcionáře, 

zákazníky, dodavatele, zaměstnance i nás samotné) 

Být inovativní pro naše zákazníky, efektivní pro naši organizaci a prosadit sám sebe 

 Kontinuita 

Vytrvat a jít stanovenou cestou v dobrém i zlém 

 Orientace na výsledky 

Usilovat o to nejlepší pro ABB i pro sebe osobně 

 Přijetí závazku 

Jednat na základě rozhodnutí a vykazovat osobní vůdcovství[13] 
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4.3.  ABB Servis Ostrava 

Historie servisní jednotky se začala psát v roce 1997, kdy vedení firmy po dohodě 

s Vítkovicemi mění vlastnický podíl ve prospěch ABB na 66%. V roce 1999 ABB odkupuje 

navijárnu od OKD Bastro a.s., a tímto krokem se stává téměř výhradním dodavatelem oprav 

nevýbušných motorů pro OKD. V roce 2000 probíhá odkup zbývajícího podílu společnosti 

Vítkovice. Od roku 2005 se začíná přesouvat do Ostravy ze švédského Vasteras část výroby 

stejnosměrných elektromotorů DMI (projekt Semot). 

Milníkem pro jednotku ABB Servis Ostrava se stává rok 2011, a to ze dvou důvodů. Tím 

prvním je, že se jednotka přestěhuje z důvodu již ne zcela vyhovujících prostor ve 

Vítkovicích, a stěhuje se do nové haly v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové, které probíhá 

v prvním pololetí roku 2012. Tím druhým je rozhodnutí o ukončení výroby stejnosměrných 

elektromotorů, která se přesouvá do společnosti Baldor v USA. Výroba motorů DMI je 

ukončena v průběhu prvního čtvrtletí roku 2012. 

Mezi hlavní činnost jednotky ABB Servis Ostrava jsou v této době kompletní opravy 

elektromotorů, elektromagnetů a suchých transformátorů všech značek a dále taky prodej 

stejnosměrných elektromotorů řady DMI (30-1400 kW). 

Kvalita je v ABB Servis Ostrava jednoznačně nejsledovanějším parametrem vyjadřujícím 

dokonalost výrobního procesu a míru spokojenosti zákazníka. Spokojenost zákazníků je pak 

prověřována opakovanými marketingovými průzkumy. 

Významnou podporou komplexnosti a systémovosti při vytváření vnitřní podnikové identity 

společnosti je existence systému řízení jakosti na bázi norem ISO. Společnost ABB Servis 

Ostrava má zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 

9001:2009. V rámci systému řízení společnosti je spolu se zavedeným systémem řízení 

jakosti integrován také systém environmentálního managementu a systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny tyto systémy jsou zdokumentovány 

v Příručce managementu jakosti, ve kterých jsou definovány zásady, postupy a opatření pro 

činnost ve všech fázích výrobního cyklu. 

 

5. Návrh vybraných metod sebehodnocení 

Pro sebehodnocení organizace s využitím EFQM Model Excelence jsem se rozhodl pro 

kombinovanou formu sebehodnocení. Jelikož jednotka ABB Servis Ostrava ještě nikdy 
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nepodstoupila sebehodnocení organizace, rozhodl jsem se pro metodu dotazníkovou a 

metodou „pro forma“, které jsou svou méně náročnou povahou vhodné pro realizaci prvního 

hodnocení organizace. 

U obou metod budu provádět sebehodnocení kriteria číslo pět, tedy „ Procesy, produkty a 

služby“, které spadá do první části modelu, a to jsou předpoklady, která se zaměřuje na to, jak 

by mělo být v organizaci postupováno, což znamená, jaké přístupy, metody a nástroje 

organizace používá k dosažení excelence. Předmětem kriteria „Procesy, produkty a služby“, 

je tvorba řízení a zlepšování procesů a jejich schopnost uspokojovat potřeby zákazníků. 

Metoda dotazníková je založená na subjektivním názoru hodnotitelů,  je jednou z nejméně 

náročných na uvolnění nutných zdrojů pro sebehodnocení. Nevýhodou této metody je že, 

odpovědi říkají co si dotazovaný myslí, ale ne to, proč si to myslí. 

Metoda „pro forma“je naprosto nejpoužívanější metodou sebehodnocení jak u zahraničních, 

tak u našich organizací. Je to metoda, která je podložená důkazy, a vyhledává silné stránky a 

oblasti pro zlepšování. I tato metoda je vhodná pro realizaci prvního sebehodnocení 

v organizaci. 

Výsledkem by měla být pilotní ukázka-metodika toho,  jak by se mělo postupovat při 

sebehodnocení. 

6. Realizace sebehodnocení 

6.1. Realizace sebehodnocení dotazníkovou metodou 

Po dosažení shody na aplikaci sebehodnocení, jsem pro sebehodnocení dotazníkovou 

metodou jsem vybral dvanáct hodnotitelů.  Jako hodnotitele jsem určil pracovníky plánování, 

obchodu a nákupu, pro které jsem vypracoval dotazníky. Při předávání dotazníků jsem 

hodnotitele proškolil a vysvětlil jsem podstatu Sebehodnocení organizace s využitím EFQM 

Model Excelence. 

Jako vzor jsem přebral dotazník z publikace Měření v systémech managementu jakosti, 1. 

vydání viz. dotazník. 
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Tabulka č. (4) Vzor dotazníku pro dotazníkovou metodu 

č. otázka D C B A 

5a Jsou procesy navrhovány a řízeny tak, aby optimalizovaly hodnotu pro 

zainteresované strany? 

    

5b Jsou produkty a služby rozvíjený k vytváření optimální hodnoty pro 

zákazníky? 

    

5c Jsou výrobky a služby účinně podporovány marketingem? 

 

    

5d Jakým způsobem jsou výrobky a služby řízený, produkovaný a 

dodávány? 

 

    

5e Jsou vztahy se zákazníky řízeny a zdokonalovány? 

 

    

 

Stav D:zatím v hodnocené oblasti nebylo nic vykonáno, nejsou zjištěné důkazy o zavedení 

metod a postupů, realita je velmi vzdálená proklamacím a vysloveným přáním. Tomuto stavu 

přísluší hodnocení 0%. 

Stav C:existují ojedinělé důkazy o tom, že organizace používá vhodné přístupy a metody, 

náhodně realizovaná přezkoumání vedla k náznakovým zlepšením, která ale nejsou 

výsledkem účinného systému. Tomuto stavu přísluší hodnocení 33%. 

Stav B:existují zřetelné důkazy o neustálém zlepšování, které bylo dosaženo díky 

systematickému přístupu k přezkoumání činností v organizaci. Tato zlepšení byla 

zaznamenána ve většině procesů. Tomuto stavu přísluší hodnocení 66%. 

Stav A:úplné plnění kritérií zvoleného modelu. Zřejmě je používání těch nejvhodnějších 

přístupů v celé organizaci, dosahované výsledky výkonnosti jsou vynikající a ve srovnání 

s konkurencí a mají trendy trvalého zlepšování. Tomuto stavu přísluší nejvyšší hodnocení 

100%.[6] 
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Obr. (3) Výsledky dotazníkové metody kritéria „Procesy, produkty a služby“ 

Vyplněné dotazníky jsem vyhodnotil a vypočetl jsem průměrnou hodnotu. 

Výsledky dotazníkové metody kritéria „Procesy, produkty a služby“ 

Dílčí kritérium 5a-74,5% 

Dílčí kritérium 5b-61,88% 

Dílčí kritérium 5c-70,5% 

Dílčí kritérium 5d-70,38% 

Dílčí kritérium 5e-74,63%. 

Z grafu vyplývá, že nejlépe bylo hodnoceno dílčí kritérium 5e, které obsahovalo otázku, jestli 

jsou vztahy se zákazníky dobře řízený a zdokonalovány. Nejméně bylo hodnoceno dílčí 

kritérium 5b, kde byla otázka, jestli jsou výrobky a služby navrhovány tak, aby vytvářeli 

optimální hodnotu pro zákazníka. 
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Obr. (4) Výsledky rozptylu v % při odpovědích dotazníkovou metodou 

Jak je vidět podle grafu na obr. č. 4, tak rozptyl odpovědí u dílčích kritérií 5a a 5b je 50%, u 

zbylých třech kritériích to je 75%, takže u prvních dvou kritérií, panovala větší shoda na 

odpovědích. 

Další fázi sebehodnocení bylo dosažení shody, kdy jsme po dohodě s hodnotiteli došli 

k názorové shodě, že výsledné hodnoty se blíží těm průměrným. Z výsledku vyplívá, že 

hodnocení je vysoké, ale je to podloženo pouze na subjektivním názoru, nikoliv podloženo 

důkazy. 

6.2. Realizace sebehodnocení metodou „pro forma“ 

Druhou metodu sebehodnocení, kterou jsem použil, byla metoda „pro forma“. 

U této metody jsem postupoval podle daného algoritmu sebehodnocení viz. obr. (2). 

Prvním krokem byla shoda s paní ředitelkou jednotky ABB Servis-Ostrava na realizaci 

sebehodnocení a to kritéria „Procesy, produkty a služby“. 

Dalším krokem bylo vypracování formulářů pro sebehodnocení metodou „pro forma“, které 

musí obsahovat: 

 definici příslušného kritéria 

 otázky vypracované pro zjišťování skutečností 

 prostor pro záznam zajištěných důkazů 
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 prostor pro výčet silných stránek a oblastí ke zlepšování, viz. vzor formuláře dílčího 

kriteria 5a. 

Po vypracování formulářů jsem jako manažer projektu určil hodnotitele z oddělení plánování, 

nákupu a obchodu, kterým jsem prezentoval co je to EFQM Model Excelence, a že hlavní 

podstatou sebehodnocení je zajištění důkazů, a určení silných stránek a příležitostí ke 

zlepšování. 

Sběr dat byl proveden několika způsoby a to formou interview z vlastníky procesů, se 

zainteresovanými stranami, pohovory ze zaměstnanci a analýzou záznamů z interní 

počítačové sítě. 

Po sběru dat a důkazů, jsem provedl za spolupráce vlastníků procesů a zainteresovaných osob 

analýzu sebehodnocení, kde cílem bylo dosažení shody v určení silných stránek a příležitostí 

ke zlepšování. Jelikož je to pilotní projekt sebehodnocení, tak na této metodě nebyla 

aplikovaná kvantifikace míry vyzrálosti systému managementu jakosti formou využití 

logického rámce RADAR. 

Tabulka č. (5) Vzor dotazníku pro metodu „pro forma“ 

SEBEHODNOCENÍ-METODA PRO FORMA 

Procesy, produkty a služby 

Dílčí kritérium 5a: 

Procesy jsou navrhovány a řízeny tak, aby optimalizovaly hodnotu pro zainteresované strany. 

Oblasti zaměření: 

 Jak jsou procesy plánovány, aby byly 

efektivně řízený? 

 Jak jsou identifikovány všechny 

zainteresované strany na procesech? 

 Jsou využívaný systémové standardy, 

pokrývající např. systém 

managementu jakosti, EMS, systému 

řízení ochrany zdraví a bezpečnosti a 

managementu procesů?  

 Jak je přezkoumávaná efektivnost 

procesů? 

Silné stránky: 
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 Jakým způsobem jsou zabudovány 

nové nápady do procesů. 

  

Oblasti zlepšování: 

 

Důkazy: 

. 

 

Tabulka č. (6) Dotazník „pro forma“ pro dílčí kritérium 5a 

SEBEHODNOCENÍ-METODA PRO FORMA 

Procesy, produkty a služby 

Dílčí kritérium 5a: 

Procesy jsou navrhovány a řízeny tak, aby optimalizovaly hodnotu pro zainteresované strany. 

Oblasti zaměření: 

 Jak jsou procesy plánovány, aby byly 

efektivně řízený? 

 Jak jsou identifikovány všechny 

zainteresované strany na procesech? 

 Jsou využívaný systémové standardy, 

pokrývající např. systém 

managementu jakosti, EMS, systému 

řízení ochrany zdraví a bezpečnosti a 

managementu procesů?  

 Jak je přezkoumávaná efektivnost 

procesů? 

 Jakým způsobem jsou zabudovány 

nové nápady do procesů. 

  

Silné stránky: 

  Kaizeny 

 SAP( počítačový systém) 

 

 

 

 

 

 

Oblasti zlepšování: 

 Hodnocení způsobilosti (např. FMEA 

procesu) 

 

 

Důkazy: 

 Jsou zpracovány procesy formou technologických postupů. 

 Přezkoumávání procesů formou interních auditů-každý rok nějaká část procesů. 

 SOT-zlepšování., Kaizeny, 5S. 

 Certifikát ISO 9001, EMS, OH-SMS 
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 Přezkoumávání smlouvy v celém rozsahu ještě před jejím uvolněni. 

 Zaveden počítačový systém SAP, který kontroluje řízení procesů. 

 Zavedeny průvodky ke každé zakázce, kde se zapisují všechny práce, doba trvání 

práce, zapsány výsledky všech měření.  

 Každoročně nastavený plán finanční výkonnosti, který je potom měsíčně, čtvrtletně a 

celoročně porovnáván s dosaženými výsledky. 

 Měření úspěšnosti zakázek 

. 

Tabulka č. (7) Dotazník „pro forma“ pro dílčí kritérium 5b 

SEBEHODNOCENÍ-METODA PRO FORMA 

Procesy, produkty a služby 

Dílčí kritérium 5b: 

Výrobky a služby jsou navrhovány tak, aby vytvářely optimální hodnotu pro zákazníky. 

Oblasti zaměření: 

 Jakým způsobem je vytvářená přidaná 

hodnota formou inovací pro 

zákazníka?  

 Jakým způsobem je získávána zpětná 

vazba k předvídání a identifikaci 

zlepšení zaměřených na zvýšení 

portfolia produktů a služeb?  

 Jakým způsobem jsou zapojeni 

zaměstnanci, zákazníci, partneři a 

dodavatelé při vývoji nových a 

inovovaných produktů? 

 Jakým způsobem jsou navrhovány a 

vyvíjeny nové produkty zvyšující 

hodnotu pro zákazníka?  

 Jakým způsobem jsou rozvíjený 

služby pro zákazníka k vytváření 

optimální hodnoty pro zákazníka? 

Silné stránky: 

 Rozvíjení partnerských z VŠB, 

Koma, Labara. 

 Zaškolování zaměstnanců na 

špičkových technologiích. 

 

 

 

 

 

Oblasti zlepšování: 

 Je třeba se dostat ještě na vyšší 

úroveň, co se týče preciznosti práce, 

tak aby odpovídaly standardům např. 

ABB Birr Switzerland. 
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 Jakým způsobem je brán v úvahu 

dopad na životní cyklus výrobků a 

služeb? 

. 

Důkazy: 

 Zajišťování konkurenceschopnosti-formou pátrání-formou pátrání (veletrhy). 

 Zajišťování konkurenceschopnosti formou měření. 

 Spolupráce z VŠB, Koma, Labara. 

 Zaškolování na nové technologie-vyvažovačka, škrabačka komutátorů, VPI tlakově 

vakuová impregnace. 

 Zaškolování na servis větších generátorů, na vodní a větrné elektrárny. 

 Spolupráce z ABB Birr Switzerland-dostat se na vyšší standard. 

 Jsou stanoveny důležité parametry, které ovlivňují spokojenost zákazníka. 

 Jsou stanoveny důležité parametry, které jsou nutné pro spolupráci s klíčovými 

zákazníky. 

 

. 

Tabulka č. (8) Dotazník „pro forma“ pro dílčí kritérium 5c 

SEBEHODNOCENÍ-METODA PRO FORMA 

Procesy, produkty a služby 

Dílčí kritérium 5c: 

Výrobky a služby jsou účinně podporovány marketingem 

Oblasti zaměření: 

 Jsou definovány hodnoty, zajištěním 

udržitelností vyvážením potřeb všech 

zainteresovaných stran? 

 Je definován fungující model 

z hlediska funkcí, procesů a hodnot? 

 Je implementován fungující model 

směrován k cílovým skupinám 

zákazníků a distribučním kanálům? 

 Jak je rozvíjená marketingová 

Silné stránky: 

 Zvyšování účinností motorů-úspora 

energie-lepší vliv na životní prostředí. 

 Nabídka komplexních služeb. 
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strategie pro efektivní propagaci 

svých výrobků a služeb pro cílové 

portfolio zákazníků, jak pro stávající, 

tak i potencionální zákazníky? 

 Jak je zabezpečená schopnost 

dodržovat sliby. 

 

Oblasti zlepšování: 

 Možnost zlepšování propagace 

jednotky ABB Servis Ostrava na 

webových stránkách. 

 

Důkazy: 

 Definování fungování modelů-formou interních směrnic. 

 U motorů navrhovány přístroje z vyšší účinností ( úspora energie). 

 Rozvíjení marketingové strategie formou propagace na webových stránkách (katalog 

výrobků), na sociálních sítích. 

 Směrnice, která řídí jakost, rozpis odpovědnosti všech obchodníků vůči zákazníkům. 

 Zákaznické dny, prezentace na veletrzích. 

 Vytvořen plán, k expanzi na trzích střední Evropy. 

 Denní kontrola stavu zakázek ve spolupráci plánování-obchod. 

. 

Tabulka č. (9) Dotazník „pro forma“ pro dílčí kritérium 5d 

SEBEHODNOCENÍ-METODA PRO FORMA 

Procesy, produkty a služby 

Dílčí kritérium 5d: 

Výrobky a služby jsou vyráběny, dodávány a řízeny. 

Oblasti zaměření: 

 Jsou dodávány služby, které splňují 

nebo překračují zákaznické potřeby 

nebo očekávání? 

 Jak je zajištěno, aby zaměstnanci 

mělo potřebné nástroje, kompetence, 

informace a zmocnění k tomu, aby 

maximalizovali úroveň vnímání 

zákazníků. 

 Jakým způsobem jsou výrobky a 

Silné stránky: 

 Vybavování novými technologiemi 
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služby produkovány formou 

marketingových aktivit?  

 Jakou formou jsou dodávány výrobky 

a služby až k zákazníkům?  

 Je poskytován servis všude tam, kde 

je to žádoucí?  

 Jsou porovnávány produkty a jejich 

výkonnost s relevantními 

benchmarky a chápou silné stránky a 

slabé stránky, aby bylo možné 

maximalizovat hodnotu pro 

zákazníky. 

 

 

. 

  

Oblasti zlepšování: 

 Nové technologie nemají plné využití 

(vyvažovačka, škrabačka komutátorů) 

 Více se zaměřit na benchmarking. 

 

 

Důkazy: 

 Nákup nových technologii, velká vyvažovačka do 8 tun, jediná v republice 

z nejnovějším softwarem. 

 Vybudování nové zkušebny-zatěžování motoru do 500 kW-dynamometrem, zkoušení 

motorů do 15 kV do 3 MW,měření vibrací. 

 Součástí je instalace a uvedení motorů do provozu. 

 Nouzový reaktivní servis. 

 Výrobky jsou po dohodě se zákazníky dodávány formou expedičních firem. 

 Zaškolování pracovníků na nových technologiích. 

. 
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Tabulka č. (10) Dotazník „pro forma“ pro dílčí kritérium 5e 

SEBEHODNOCENÍ-METODA PRO FORMA 

Procesy, produkty a služby 

Dílčí kritérium 5e: 

Jsou řízeny a zdokonalovány vztahy ze zákazníky.. 

Oblasti zaměření: 

 Jakým způsobem se získávají nové 

kontakty na zákazníky? 

 Jakým způsobem jsou určování 

zákazníci a jak jsou uspokojovány 

požadavky na každodenní a 

dlouhodobý kontakt?  

 Jak je budován a udržován dialog se  

zákazníky, založený na otevřenosti, 

transparentnosti a důvěře? 

 Jsou průběžně sledovány a 

hodnoceny. 

 Jak reaguje organizace na zpětnou 

vazbu od zákazníka? 

 Je poskytováno poradenství 

zákazníkům? 

 

 

. 

Silné stránky: 

 Pravidelná komunikace ze 

zákazníky.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti zlepšování: 

 Možnost dalšího zvyšování počtu 

návštěv u zákazníků. 

 

Důkazy: 

 Získávání nových zákazníků formou referencí, vyhledávání na internetu. 

 Pravidelné návštěvy zákazníků, kde jsou zjišťovány potřeby zákazníků. 

 Školení-kodex jednání v ABB. 

 Zákaznické dny, jednou za rok-dotazníky pro zákazníky, které jsou vyhodnocovány. 

 Poradenství zákazníkům-dodávání informací, které může časem zákazník využít. 

 Příprava nabídek různých technických řešení. 

 Měření úspěšností nových nabídek, počtu nových zákazníků, návštěv u zákazníků. 

. 
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6.3. Postup po vypracování sebehodnocení 

Po vypracování sebehodnotících zpráv jsem vybral a zapsal do tabulky silné stránky a oblastí 

ke zlepšování viz . tabulka (11) 

Tabulka č. (11) Seznam silných stránek a oblasti ke zlepšování pro kritérium „Procesy, 

produkty a služby“ 

Procesy, produkty a služby 

Silné stránky: 

  Kaizeny 

 SAP(počítačový systém) 

 Rozvíjení partnerských z VŠB, Koma, 

Labara. 

 Zaškolování zaměstnanců na 

špičkových technologiích  

 Zvyšování účinností motorů-úspora 

energie-lepší vliv na životní prostředí. 

 Nabídka komplexních služeb. 

 Vybavování novými technologiemi 

 Pravidelná komunikace ze zákazníky.. 

 

Oblasti zlepšování: 

 Hodnocení způsobilosti (např. FMEA 

procesu) 

 Je třeba se dostat ještě na vyšší 

úroveň, co se týče preciznosti práce, 

tak aby odpovídaly standardům např. 

ABB Birr Switzerland. 

 Možnost zlepšování propagace 

jednotky ABB Servis Ostrava na 

webových stránkách. 

 Nové technologie nemají plné využití 

(vyvažovačka, škrabačka komutátorů) 

 Více se zaměřit na benchmarking. 

 Možnost dalšího zvyšování počtu 

návštěv u zákazníků. 

 

 

 Tyto výstupy se sebehodnocení by měly sloužit jako podklady, kdy vedení by si mělo určit 

priority a následný postup při zlepšování slabších stránek společnosti, tento krok musí být 

oficiálně zaznamenán. Dále by měl byt určen manažer projektu, který bude za tento projekt 
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zlepšování odpovídat, jaké jsou návrhy pro další zlepšování slabších stránek a určit datum do 

kdy by mělo toto zlepšování probíhat. 

7. Závěr: 

Cílem této bakalářské práce bylo provést pilotní projekt sebehodnocení v ABB Servis 

Ostrava, který zatím nebyl implementován, a měl by sloužit vedení společnosti jako návod při 

provádění sebehodnocení. 

Jako kriterium pro sebehodnocení jsem vybral Procesy, produkty a služby. Pro toto 

sebehodnocení jsem vybral metodu „pro forma“ a dotazníkovou metodu 

V teoretické části bakalářské práce se nejdříve zabývám sebehodnocením jako systémovým 

měřením, následně je detailně popsán EFQM Model Excelence. Dále jsem detailně popsal 

kroky, které jsou součásti přípravy a provádění sebehodnocení. 

Praktickou část jsem vypracoval za spoluúčasti managementu, kde jsme formou pohovorů, 

sběru dat formou analýzy dat, vyhledávali silné stránky a možnosti ke zlepšování, které jsem 

následně zaznamenával do připravených dotazníků. Dále jsem vypracoval tabulky, které 

obsahují výstupy ze sebehodnocení. 

U dotazníkové metody jsem vytvořil dotazníky, které jsem předal pracovníkům plánování, 

nákupu a obchodu. Toto hodnocení bylo taky provedeno u kriteria Produkty, procesy a 

služby. Následně jsem dotazníky vyhodnotil, kde bylo nejlépe hodnoceno dílčí kritérium 5e, 

tedy otázka jak jsou vztahy se zákazníky řízeny a zdokonalovány. Nejméně dílčí kritérium 5b, 

které obsahuje otázku, jak jsou navrhovány výrobky a služby, aby vytvářely optimální 

hodnotu pro zákazníky. 

U metody „pro forma“ nebyla aplikovaná kvantifikace míry formou RADAR, jelikož to byl 

pilotní projekt, nicméně v následném sebehodnocení, bych ho již doporučoval aplikovat, 

jelikož v současné době to je nejpropracovanější nejkomplexnější model kvantifikace míry 

vyzrálosti systému managementu organizace. 

S tohoto sebehodnocení mám jeden postřeh, kterým je zvýšená vzájemné komunikace mezi 

zaměstnanci o problémech organizace, a také zvyšování informovanosti, kterou považuji za 

podstatnou. 
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Jako další postup bych doporučoval implementaci sebehodnocení jako součást strategie 

organizace, tak aby bylo propojeno s procesem podnikatelského plánování. 

Prvním a zásadním krokem je angažovanost vrcholového vedení, dále zapojení pracovníků na 

všech úrovních a všech organizačních složek do procesu zlepšování. Vrcholové vedení by 

dále mělo uvolnit, jak lidské zdroje, materiální zdroje tak i finanční zdroje. Dále je třeba 

provézt speciální výcvik posuzovatelů, jehož délka je odvislá od obtížnosti sebehodnocení. 

Jelikož je sebehodnocení bytostně týmovou hodnoticí metodou, je třeba sestavit tým, 

definovat jeho kompetence odpovědnosti, což je úkolem garanta projektu. 

Dále je třeba určit, jaké výstupy od sebehodnocení garant projektu očekává, a je třeba určit, 

kterou z metod sebehodnocení aplikovat. v tomto případě bych již doporučoval náročnější 

formy sebehodnocení, jako je metoda zapojení spolupracovníků, metoda workshopů, potom 

v další fázi, metodu simulace Evropské ceny za jakost. Tyto metody jsou sice už náročnější 

nejen na finanční zdroje, ale taky na dobu trvání, která může trvat i několik měsíců. 

Dále bych doporučoval vypracovat tříletý plán sebehodnocení, kde by jednou za rok nebo za 

půl roku bylo vyhodnocovány výstupy ze sebehodnocení. 

V dnešní době kdy jsou organizace vystavovány, čím dal většímu tlaku od konkurence, je 

třeba hledat cesty k hledání vlastních rezerv a neustálého zlepšování se, a učení se. V tomto 

světě můžou vynikat jenom organizace na excelentní úrovni. Pro udržení sebedůvěry 

organizace je třeba neustále systematicky přezkoumávat a zlepšovat procesy. Jednou z těchto 

forem systematického přezkoumávání je sebehodnocení na bázi EFQM Model Excelence. 
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