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ABSTRAKT 

Téma bakalářské práce: Analýza stavu systému managementu kvality dodavatele 

výrobků z nerezové oceli se zaměřením na procesní přístup. 

 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza naplňování procesního přístupu v organizaci a 

návrh opatření k odstranění slabých stránek.  

Úvod práce je zaměřen na teoretický rozbor systému managementu kvality a procesního 

přístupu. Jsou zde popsány základní definice a  postup zavádění.  

V praktické části byla představena organizace Blanco CS CZ. Dále byl analyzován 

aktuální stav naplňování procesního přístupu v organizaci, včetně jednotlivých procesů. 

Následně byla provedena identifikace slabých stránek. Na závěr byla navržena opatření 

k odstranění slabých stránek.   

 

Klíčová slova: Systémy managementu kvality, proces, procesní přístup, zlepšování 

procesů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Theme of the bachelor thesis:  State Analysis of Quality Management System of Rust-

resistant Steel Producer with a View to Process Approach. 

 

The aim of my bachelor thesis was to analyze the implementation process approach in the 

organization and design of measures to eliminate weaknesses. 

The beginning is focused on the theoretical analysis of the quality management system and 

process approach. It describes the basic definitions and procedure implementation. 

The practical part decribes the organization Blanco CS CZ. Furthermore, was analyzed the 

current state of the process approach in the organization, including individual processes. 

Then was the identification of weaknesses. In conclusion, the proposed measures to 

overcome weaknesses. 

 

Keywords: Quality Management System, Process, Process Approach, Process 

Improvement.  
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ÚVOD 
 
Převyšování nabídky nad poptávkou, zesilování konkurence, rychlý rozvoj nových 

technologií a vědy, důraz na ekologii, tak toto jsou hlavní důvody pro změnu chování 

organizací. Pokud však organizace nestihnou na tento vývoj včas reagovat, může se jim to 

stát osudným. Proto se organizace musí naučit změnám a řízení těchto změn. Tím se jim 

podaří snižit riziko jejich zániku. Jestliže organizace začnou se vzděláváním a aplikací 

nástrojů, které budou schopny neustále zlepšovat, budou se tak přibližovat k získání 

konkurenční výhody. Jedním z nejefektivnějších způsobů k vytváření hodnoty organizací 

je orientace na procesy. Tímto se dostáváme od funkčního řízení k řízení procesnímu [5]. 

 

Funkční řízení je založeno na principu dělby práce.  Procesy výroby jsou rozloženy na 

jednotlivé činnosti tak, aby byly snadno proveditelné a aby jej zvládli i méně kvalifikovaní 

zaměstnanci. Funkční přístup se zaměřuje na zlepšování až po dosažení výsledků, tím 

pádem nemusí být odhaleny stěžejní přičiny neefektivnosti organizace.  

 

Na druhé straně procesní přístup je zaměřen na principu prevence. Při zlepšování se 

neohlíží na výsledky, nýbrž na jejich příčiny. Domnívá se, že důsledkem negativních 

výsledků jsou chybně probíhající procesy v organizaci. Proto je nutné zavést patřičné 

změny v procesech tak, aby probíhaly efektivně. Organizace musí přijmou procesní přístup 

při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti systému mangementu jakosti. Hlavním 

cílem procesního přístupu je zvýšit spokojenost zákazníků prostřednictvím uspokojováním 

jejich požadavků.   

 

Organizace Blanco CS  CZ má zaveden procesní přístup, jehož hlavní úlohou je 

identifikace procesů, definování vzájemných působení procesů a jejich management. 

Důležitou součástí je také neustále zlepšování těchto procesů.  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat současný stav systému managementu kvality a  

naplňovaní procesního přístupu v organizaci. Součástí vypracování byla také identifikace 

slabých stránek a návrh opatření k odstranění těchto stránek. 
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1 Teoretický rozbor systému managementu kvality a procesního 
přístupu 

V této kapitole bude rozebrán postup zavádění a udržování systému managementu kvality 

a procesního přístupu. 

1.1 Systémy managementu kvality 

V této kapitole si uvedeme základní pojmy, podstatu a výhody při zavádění systémů managementu 

kvality. 

1.1.1  Pojmy vztahující se k systémům managementu kvality 

Pojem kvalita můžeme interpretovat různými způsoby. Každý si pod tímto pojmem 

představí něco jiného. Oficiální definice podle normy ISO 9001:2008 zní: ,,Kvalita je 

stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [1]. Kde požadavky na 

kvalitu chápeme jako požadavky zákazníků a legislativy, charakteristiku či znak kvality si 

můžeme vyložit jako rozlišující vlastnost produktu. Přičemž tyto znaky mohou být 

měřitelné či něměřitelné [2].  

O sestavení výstižné definice kvality se pokusili také “otcové” kvality. A vymezili ji takto 

[3]:  

 

Deming: ,,Kvalita je potřeba poskytnout zákazníkům to co potřebují, ve chvíli kdy to     

      potřebují, na vyšší vnímané úrovní a za nižších nákladů v porovnání      

      s konkurencí“.  

Crosby: ,,Kvalita je shoda s předpisy“.  

Juran: ,,Kvalita přestavuje ty rysy výrobků, které splňují požadavky zákazníků a současně  

             zajišťují jejich spokojenost“.  

 

Každá z těchto definicí vymezuje význam kvality založený na osobních zkušenostech a 

snaze je definovat podle svého názoru. Já osobně se nejvíce přikláním k definici pana 

Deminga. Protože poskytnout kvalitní produkt s požadovanými vlastnostmi, ve správnou 

chvíli a za přijatelnou cenu je pro zákazníka maximálním uspokojením.  

 

Management kvality je definován normou ISO 9001:2008 jako: ,,koordinované činnosti 

pro vedení a řízení organizace pokud se to týče kvality“. [1] 

Systém managementu je ,,systém používaný pro stanovení politiky a cílů a k dosažení 

těchto cílů“. [1] 
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Systémy managementu kvality můžeme definovat jako: ,,Systém managementu pro vedení 

a řízení organizace pokud se to týče kvality“. [1] 

 

1.1.2 Podstata systémů managementu kvality 

Vzhledem k tomu, že se v dnešní době konkurenční prostředí zostřuje,  mělo by se  

zavedení a vývoj systémů managementu kvality stát nedílnou součástí každé organizace 

pohybující se na trhu. Aplikací systémů managementu kvality získají organizace pozitivní 

efekt, a to takový že budou moci nabídnout přidanou hodnotu zákazníkům. Za přidanou 

hodnotu  můžeme považovat vše, co pomůže uspokojit a naplnit potřeby zákazníků nad 

jejich očekávání. Tím můžeme chápat například zvýšení schopností produktů a služeb při 

plnění požadavků, komfort při používání produktu, větší ohled na ekologická hlediska, 

jejich redukci, a další.  

 

Mezi hlavní funkce systémů managementu kvality můžeme zahrnout např. tvoření 

předpokladů pro neustále zlepšování, zajištění nejvyšší spokojenosti a věrnosti 

zainteresovaných stran, plnění dlouhodobých cílů organizace a to vše s minimálním 

vynaložením nákladů [2]. 

 

1.1.3  Výhody při zavádění systémů managementu kvality 

Zavedení systému managementu kvality má své výhody jak pro samotnou organizaci, tak 

pro zainteresované strany. Zainteresovanou stranou můžeme chápat osoby nebo skupiny, 

které mají zájem na výkonnosti nebo úspěchu orgnizace [1].   

1.1.3.1 Výhody pro zainteresované strany 

U zákazníků se tyto výhody projevují zlepšením včasností dodávek, zvýšením důvěry 

k dodavateli, redukcí nákladů na životní cyklus, redukcí reklamací atd.  

Vrcholové vedení pociťuje přínosy ve vyšší spokojenosti dosahované výkonnosti 

organizace, výhodnějšími vyhlídkami na trzích, vymezením jasných pravomocí a 

odpovědností, atd. 

Zaměstnanci mohou vnímat změnu pracovní atmosféry k lepšímu a to vymezením jasných 

pravomocí a odpovědností, zlepšením komunikace mezi pracovníky, atd. 

U dodavatelů se vylepšuje komunikace o potřebách s odběrateli, zakládání si na trvalých 

partnerských vztazích s dodavateli, atd. 
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Přínosy společnosti se projevují ve zlepšení výkonnosti organizace, v dodržování 

legislativních nároků, v redukci nezaměstnanosti a další [2]. 

1.1.3.2 Výhody pro organizaci  

Zavedení systémů managementu kvality přináší zlepšení [2]: 

- pověsti organizace, 

- struktury organizace, 

- procesů ve výrobě, 

- funkce a efektivnosti procesů, 

- komunikace se zákazníky, 

- hodnocení a řízení změn, 

- řízení lidských zdrojů. 

  
Prostřednictvím zavedení systémů managementu kvality dochází ke zvýšení [2]: 

- ziskovosti organizace, 

- stability organizace, 

- konkurenceschopnosti organizace, 

- spokojenosti zákazníků. 

 

1.1.4  Základní principy managementu kvality 

Systémy managementu kvality jsou postaveny na jedenácti základních principech a jsou 

považovány za soustavu na sebe navazujících procesů.  

Mezi tyto principy zahrnujeme [2]: 

1. Princip zaměření na zákazníka 

2. Princip vůdcovství 

3. Princip zapojení zaměstnanců 

4. Princip učení se 

5. Princip flexibility 

6. Princip procesního přístupu 

7. Princip systémového přístupu k managementu 

8. Princip neustálého zlepšování 

9. Princip managementu na základě faktů 

10.  Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli  

11.  Princip společenské odpovědnosti 
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Procesní přístup se stal jedním ze stěžejních principů a je předmětem mé bakalářské práce, 

proto se na něj zaměřím v následující kapitole.  

1.2 Procesní přístup  

1.2.1 Vývoj procesního přístupu 

Procesní přístup se začal vyvíjet na přelomu 80. – 90. let v souvislosti se zaváděním 

reengineeringu a je jednou z 11 strategických zásad systémů managementu jakosti [4].  

Hlavním účelem bylo zdokonalení výkonnosti podnikových procesů cestou radikálních 

změn.  

1.2.2 Princip procesního přístupu 

Identifikaci procesů, interakci mezi těmito procesy a jejich management můžeme nazvat 

procesním přístupem. Je to vlastně jakási aplikace systému procesů v rámci organizace.   

Požadovaného výsledku lze dosáhnout efektivněji, pokud jsou všechny související zdroje a 

činnosti řízeny jako proces. Záměrem této revize je, že organizace přijmou procesní přístup 

při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti. Cílem 

přitom je zvýšit spokojenost zákazníků tím, že organizace bude schopná splnit požadavky 

zákazníků. Norma ISO 9001:2008 podporuje přijetí procesního přístupu [3].  

Chce-li organizace účinně fungovat, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně 

propojených činností. 

 

Obr.1 Model procesně orientovaného systému managementu kvality [1] 
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Na obr.1 můžeme vidět model procesně orientovaného sytému managementu kvality, který  

znázorňuje posloupnost na sebe navazujících procesů.  

Důležitým prvkem jsou zde požadavky, které tvoří vstupy pro realizaci produktu. Tyto 

požadavky jsou definovány zákazníky. Spokojenost zákazníků se vyhodnocuje pomocí 

měření, analýzy a zlepšování při níž zjišťujeme zda organizace splnila požadavky a zda-li 

existují možnosti ke zlepšování.  

 

1.2.3  Definice procesního řízení 

Procesní řízení můžeme definovat jako soubor systémů, postupů metod či nástrojů, které 

napomáhají ke zvyšování výkonnosti a neustálého zlepšování procesů. Tyto procesy 

mohou probíhat jak mezi organizacemi, tak uvnitř organizace. Procesní řízení má za úlohu 

přispět ke splnění dlouhodobých cílů organizace [5].  

 

Základem tohoto principu je tvrzení, že pokud jsou vzájemně související činnosti chápány  

a řízeny jako procesy, zvyšuje se jak efektivita organizace, tak schopnost dosahovat 

vyšších výsledků [2].  

 

1.2.4  Zavádění procesního přístupu 

Zavedení procesního přístupu probíhá v 7 krocích a vyžaduje [2]:  

 

1) Vymezení procesů, které jsou důležité pro dosažení cílů organizace 

V tomto kroku by se vrcholové vedení mělo soustředit na stanovení rozsahu a 

vzájemných vztahů řízených procesů. Přičemž každá organizace si tuto strukturu 

procesů volí sama podle velikosti organizace, její struktury či charakteru 

vyráběných produktů. K jejímu vytváření může použít nástrojů jako brainstorming, 

matice vztahů mezi procesy, diagram ptači perspektivy, mapu procesů apod.  

Procesní mapa je grafický nástroj pro pochopení a prosazování všech souvislostí a 

vazeb.  

 

2) Vymezení struktury klíčových procesů 

Ne všechny procesy v organizaci jsou stejně významné a při aplikaci procesního 

přístupu je nutné vybrat tzv. klíčové procesy. A to z důvodu, aby si vrcholové 

vedení určilo na které procesy zaměřit největší pozornost. Ať už z hlediska řízení, 
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či neustálého zlepšování. Počet těchto klíčových procesů by neměl přesahovat 6 až 

8 a neměly by být zaměňovány s procesy hlavními.  

 

3)  Stanovení vlastníka procesu s vymezením jeho odpovědností a pravomocí 

Po nadefinování procesů by měl být každému procesu přidělen jeho vlastník, který 

za tento proces odpovídá. Vlastníkem procesu nazýváme osobu, která jednoznačně 

nese odpovědnost za kvalitu výstupů z procesu  a jeho efektivní průběh. Dále má 

vlastník procesu kompetence k řízení procesu, poznání požadavků zákazníků a 

definování požadavků na vstupy a zdroje do procesu. 

Vlastník procesu by měl: 

- být komunikativní, 

- být schopen kreativního myšlení, 

- mít znalosti o procesu, 

- předvídat změny v procesu, 

- mít podíl na důležitých činnostech v procesu včetně neustálého zlepšování. 

 

4) Měření a vyhodnocování výkonnosti procesů 

Při tomto kroku je důležité zvolit si vhodné ukazatele pomocí kterých budeme 

výkonnost vyhodnocovat. A také si zvolit cílové hodnoty, kterých bychom měli 

dosahovat. Měření a monitorování by se mělo provádět u všech procesů systému 

managementu jakosti a mělo by poskytovat cenné informace o procesu, na základě 

kterých se realizuje neustálé zlepšování. 

 

5) Stanovení vnitřních hranic a vnějších rozhraní u procesů 

Rozhranním nazýváme takové místo v organizaci, kde jsou předávány výstupy 

z jednoho procesu do procesu následujícího k dalšímu využití. Je důležité, aby v 

popisu procesů byla rozhraní správně rozeznána.  

 

6) Záznam procesů 

Součástí procesního přístupu je popis procesů včetně důležitých údajů, které 

k jejich k popisu náleží. Mezi údaje, které jsou v praxi samozřejmé můžeme 

zahrnout seznam zkratek, rozdělovník či definici pojmů. U těch méně 

samozřejmých se může jednat o: 

- seznam procesů, které předcházejí danému procesu;  
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- seznam procesů, které následují; 

- stanovení požadavků na vstupy a dodavatelů poskytující tyto vstupy; 

- stanovení požadavků na výstupy včetně jejich zákazníků; 

- stanovení potřebných zdrojů;  

- žádoucí identifikaci procesů;  

- soupis omezení daných legislativou; 

- vymezení rozhraní mezi popisovaným procesem a procesm následujícím; 

- přidělení vlastníka procesu; 

- popis procesu vývojovým diagramem; 

- soupis ukazatelů použitých pro měření a monitorování výkonnosti; 

- soupis dokumentů a záznamů, které se vztahují k procesu. 

 

Záznam procesů je záležitost, která probíhá za spoluúčasti zaměstnanců, kdy si 

zaměstnanci předávají informace o procesech. 

 

7) Realizace přezkoumání průběhu procesů s cílem neustálého zlepšování těchto procesů   

Pokud organizace hledá příležitosti ke zvyšování výkonnosti, musí provádět 

přezkoumání procesů. Toto přezkoumání by mělo být nestranné,nezávislé a mělo 

by se odvíjet od reálného průběhu procesu.  

Nejpoužívanějším přístupem při hledání možností ke zlepšování jsou interní audity.  

Zde je však pro většinu organizací  bariérou poctivost, protože většina takto 

prováděných auditů není založena na objektivitě.  

Další z přístupů je využití zpětné vazby zákazníka a to měřením spokojenosti 

zákazníků. Organizace zjišťuje zda a do jaké míry je schopná plnit požadavky 

zákazníků.  

Nejobjektivnější, avšak nejméně použivánou formou je sebehodnocení. Tento 

přístup umožňuje nestranně odhalit příležitosti ke zlepšování.  

  

1.2.4.1 Bariéry při zavádění procesního přístupu 

U organizací se mohou vyskytovat nedostatky, které mohou zásadně ovlivnit procesní 

přístup [2].  

Mezi tyto bariéry můžeme uvést [2]: 

- zaměňování procesů s činnostmi v procesu, 
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- chybějící náležitosti v dokumentaci co se týče vstupů a výstupů z procesu, 

- nevhodně volené ukazatele efektivnosti procesu,  

- absence stanovení plánovaných hodnot výkonnosti procesu, 

- externí a interní audity, které nejsou vedeny procesně, 

- jednotlivé procesy, které nemají zvoleného vlastníka procesu, 

- výcvik zaměstnanců, který není vyhovující a má za následek absenci využívání 

metod a nástrojů managementu kvality. 

 

1.2.4.2 Mínusy při zavádění procesního přístupu 

Při zavádění procesního přístupu mohou nastat tyto negativa [5]: 

- vznik chaosu při probíhání změn, který však trvá krátkou dobu; 

- kladení vyšších nároků na zaměstnance a to z hlediska existence 2 systémů 

současně. Důvodem je, že nelze nový systém zavést ze dne na den. 

 

I při existenci těchto mínusů je zavedení procesního přístupu pro organizace velmi 

výhodné. Po jeho zavedení vznikají pozitiva, která výše uvedená negativa po všech 

stránkách předčí.  

 

1.2.4.3 Přínosy procesního přístupu 

Mezi hlavní přínosy procesního přístupu řadíme [3]: 

- efektivní využívaní zdrojů; 

- nížší náklady; 

- kratší dobu cyklu; 

- lepší a konzistentní výsledek; 

- možnou aplikaci ve všech odvětvích.  

 

Procesní řízení přináší přínosy nejen organizaci, ale také národnímu hospodářství a mimo 

jiné zákazníkovi. Národnímu hospodářství se tak umožní zbavit firem, které nejsou 

efektivní. A v další řadě přijímat vyšší daně od organizací, které dosahují po zavedení 

procesního řízení vyššího zisku.  

Plusy u zákazníků se projevují v tom, že se organizace snaží svým zákazníkům poskytovat 

vyšší přidanou hodnotu při minimálním vynaložení jejich nákladů [5].  
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1.2.5  Cíle procesního přístupu 

Při používání procesního přístupu by organizace měla [6]: 

a) pochopit požadavky zákazníků a zajistit jejich plnění,  

b) posoudit procesy z hlediska přidané hodnoty, 

c) dosahovat požadované výkonnosti a efektivnosti procesů, 

d) zajistit neustálé zlepšování procesů na bázi nestranných měření. 

 

1.2.6  Proces a jeho definice 

Základní definice procesu zní: 

,,Procesem můžeme nazvat činnost, která využívá zdroje a je řízená s cílem umožnit 

transformaci vstupů na výstupy“.[1] 

S tím, že při jednotlivých činnostech organizace, může výstup z jednoho procesu tvořit 

vstup pro proces následující.  

 

Pro proces existuje mnoho dalších definic, uveďme si některé z nich [5]: 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností, které společně vytvářejí 

hodnotu pro zákazníka“. 

„Proces je souborem logicky souvisejících činností, vykonávaných za účelem dosažení 

definovaného podnikatelského výsledku“. 

„Proces je úplně a dynamicky koordinovaný soubor spolupracujících a transakčních 

činností, které poskytují zákazníkům hodnotu“.  

,,Proces je jakákoli sekvence předem definovaných činností, vykonávaných za účelem 

dosažení předem specifikovaného typu nebo rozsahu výsledků“. 

,,Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, 

který má pro zákazníka hodnotu“. 

,,Proces je soubor provázaných činností, které vemou vstup, tranformují jej a vytvoří 

výstup“. 

,,Proces je jednoduše struktrurovaný, měřitelný soubor činností navržených za účelem 

vytvoření specifikovaného produktu pro konkrétního zákazníka nebo trh“.  

 

Výše uvedené definice mají hodně společného. Avšak některé jsou více či méně přesné, 

některé nejsou kompletní. Postrádají podrobnější informace o vstupech, a o tom přes kolik 

úseků proces probíhá a zda-li je zákazník interní či externí.  
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Pokud bychom chtěli dostat přesnou definici procesu měli bychom ji doplnit o následující 

informace[5]: 

- z kolika činností či subprocesů se proces skládá, 

- kolika úseky proces prochází, 

- zda-li prochází jednou či více organizacemi (podnikový,mezipodnikový proces), 

- jaké vstupy spotřebovává (materiální, finanční, informační, lidské) 

- pro jakého zákazníka je určen (externí, interní).  

 

 

Obr.2 Základní model procesu [1] 

 

Na obr. 2 je zobrazen základní model procesu, smyslem tohoto modelu je definování 

vstupů a zdrojů vcházejících do procesu, samotného procesu, zákazníka a výstupů z 

procesu. Model nám odkrývá také velmi významnou zpětnou vazbu (ZV) zákazníka. 

 

1.2.6.1 Pojmy vztahující se k procesu 

Vstup – pod tímto pojmem si můžeme představit suroviny, materiál, informace či 

instrukce, které mohou být poskytnuty externím dodavatelem nebo jiným interním 

procesem. Jsou zde kladeny nároky na kvalitu, dodržení termínů a hospodárnost.  

 

Výstup – výstupy z procesu mohou být např. produkty, služby, informace, které splňují 

požadavky zákazníka a dodávají mu užitek.  
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Vlastník procesu – vlastníkem nazýváme vedoucího pracovníka, který řídí daný proces a 

nese odpovědnost za výstupy z procesu.  

 

Zákazník – instituce, nebo osoba která přijímá výsleky procesu. 

 

Dodavatel – instituce, nebo osoba poskytující vstupy do procesu. 

 

Termín – jednotlivé procesy musí být splněny v předem stanovených časových  

    termínech [6]. 

 

1.2.6.2 Dělení procesů 

Dělit procesy lze z mnoha hledisek. Organizace si podle svých potřeb může vybrat jaké 

dělení  procesů jí bude nejvíce vyhovovat a které bude používat. Níže jsou uvedeny 

jednotlivé typy dělení procesů [5]: 

- vnitropodnikové procesy a procesy jdoucí za hranici firmy, 

- procesy zaměřené na interního nebo externího zákazníka, 

- procesy zajišťující dlouhodobou či krátkodobou prosperitu, 

- procesy technologické a informační, 

- procesy jednoduché, středně složité a složité 

- procesy hlavní a podpůrné, kde dále podpůrné dělíme na pomocné a obslužné, 

- procesy transakční, vývojové, podpůrné, infrastrukturní řídící a mezipodnikové, 

- procesy řídící, přípravy zdrojů, realizace produktu, procesy dalšího rozvoje 

(měření, analyzování, zlepšování), 

- procesy hlavní, řídící a podpůrné.                                                                    

 

Jak můžeme na výše uvedených příkladech vidět, existuje mnoho typů procesů. Nejčastěji 

organizace člení procesy na [7]: 

1) řídící procesy, u kterých za jednotlivé činnosti odpovídá sám vedoucí organizace. U 

tohoto typu procesu je velmi jednoduché určit požadované vstupy a výstupy 

spolu kriteriálními hodnotami pro měření a monitorování jeho výkonnosti. 

Pravidelné přezkoumání výkonnosti tohoto procesu by se mělo provádět minimálně 

jednou za kalendářní rok. Můžeme zde zahrnout tyto oblasti: 

- tvorba a řízení dlouhodobých cílů organizace, 
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- naplňování dlouhodobých cílů organizace,  

- tvorba a řízení dokumentace a záznamů systému managagemetu jakosti, 

- pravidelné prověřování systemu managementu jakosti, 

- zabezepečení trvalého zlepšování, 

- pravidelné přezkoumání systému managementu jakosti vrcholovým 

vedením. 

 

2) hlavní procesy, ty jsou jednoznačně zaměřené na splnění požadavků zakazníka. 

Týkají se přímo procesů výroby nebo poskytování služby. U tohoto procesu by měl 

být definován vlastník procesu, který je zodpovědný za jeho průběh. Na základě 

vstupů a výstupů je možno stanovit kriteriální hodnoty pro měření výkonnosti 

procesu. Jeho pravidelné přezkomávání by se mělo provádět minimálně jednou za 

kalendářní měsíc. Hlavní procesy zahrnují: 

- řízení plánování a přípravy výroby, 

- řízení návrhu a vývoje výrobku, 

- řízení realizace výroby, 

- řízení expedice a distribuce, logistiky a servisu k výrobku.  

 

3) podpůrné procesy, ty by měly podporovat činnosti nezbytné pro řídíci a hlavní 

procesy. Za tento proces a jeho průběh je zodpovědný vlastník procesu. Na základě 

vstupů a výstupů je možno stanovit kriteriální hodnoty pro měření výkonnosti 

procesu. Jeho pravidelné přezkomávání by se mělo provádět podle potřeby 

organizace, minimálně však jednou za polovinu roku. Podpůrné procesy zahrnují: 

- řízení nákupů a zásobování, 

- řízení lidských zdrojů, 

- řízení údržby výrobního zařízení, 

- řízení vztahů a komunikace se zákazníky, 

- řízení měření a monitorovacího zařízení, 

- řízení kontroly a zkoušení.                                                                
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1.2.6.3 Základní charakteristiky procesu 

Níže uvedené ukazatele jsou odvozeny od charakteristik výkonnosti procesu a patří zde [8]: 

 
Efektivnost – vyjadřuje zda-li a jak výstupy z procesů naplňují požadavky zákazníků. 

Proces je efektivní pokud je schopen splňovat či překračovat požadavky zákazníků při co 

nejnižší variabilitě procesu. Efektivnost charakterizuje v jaké míře 

- výstupy procesu splňují požadavky externích zákazníků, 

- výstupy procesu splňují požadavky interních zákazníků, 

- vstupy od dodavatelů splňují požadavky procesu. 

 

Nedostačující efektivnost se projevuje: 

- vysokými náklady na reklamace, 

- stížností zákazníků, 

- nehomogenní jakosti výstupů, 

- nekompletními výstupy, 

- pozdními výstupy, 

- neschválenými výstupy, 

- nízkým zájmem o zákazníky, 

- chybějícími nápravnými a preventivními opatřeními,  

- pomalou reakcí na vzniklé problémy. 

 

Ukazatelé efektivnosti:  

- přesnost, 

- včasnost, 

- spolehlivost, 

- pečlivost, 

- ochota, 

- znalost, 

- návratnost investic, 

- počet nových zákazníků. 

 

Účinnost – charakterizuje objem zdrojů použitých k dosažení výstupu. Proces je účinný 

v případě, že spotřeba zdrojů a plýtvání zdroji je co nejvíce eliminováno.  
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Abychom se mohli věnovat účinnosti, nejprve musíme zabezpečit efektivnost. Pokud 

zvyšujeme efektivnost, měla by se nám současně zvyšovat i účinnost. Toto však vždy 

neplatí. Proces, který je efektivní nemusí být vždy účinný a naopak.  

 

Projevy nízké účinnosti: 

- přetrvávající problémy se vstupy, 

- řada opakujících se činností,  

- řada operací podléhajících verifikaci a kontrole, 

- vysoké výdaje na operace přidávající hodnotu. 

Ukazatelé účinnosti: 

- průběžná doba procesu na jednotku výstupu, 

- doba činnosti na jednotku výstupu, 

- procento času činnosti přiedávajícho hodnotu z celkové průběžné doby, 

- počet jednotek výstupu na jednotku použitého zdroje, 

- náklady na nízkou jakost na jednotku výstupu, 

- čas čekánní vztažený na jednotku výstupu, 

- procento času spotřebovaného na přepracování, 

- náklady na přepracování na jednotku výstupu. 

 

Přizpůsobivost – vyjadřuje pružnost procesu, a to z hlediska přizpůsobení se speciálním 

požadavkům zákazníka a schopnosti rychlé reakce na změny v požadavcích.  

 

Ukazatelé přizpůsobivosti: 

- průměrná doba na zpracování speciálního požadavku zákazníka ve srovnání 

se standardní procedurou, 

- procento odmítnutých speciálních požadavků za určité období, 

- procento zpracovaných speciálních požadavků za určité období. 

 

Robustnost – vyjadřuje necitlivost na změny podmínek průběhu procesu, zvláště ve vztahu 

k variabilitě vstupů.  

 

Ukazatel robustnosti: 

- poměr změny sledovaného výstupu ke změně sledovaného vstupu 
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Stabilita – vyjadřuje co ovlivňuje výkonnost a statistickou zvládnutost procesu. 

Vyhodnocení stability umožní odhadnout budoucí chování procesu. Pro vyhodnocení 

statistické zvládnutosti procesu se používají regulační diagramy (grafické nástroje, které 

napomáhají posoudit zda na proces působí vymezitelné či náhodné příčiny variability).   

 

1.2.6.4 Kvalita procesu 

Základem moderního managementu je průběžné sledování a řízení procesů. Bude-li průběh 

procesu dokonalý, můžeme očekávat i dokonalý produkt. Pomocí procesů nejsou produkty 

jen realizovány, ale také plánovány, vyvíjeny, hodnoceny a zlepšovány. Jak můžeme vidět 

na obr. 3 kvalita procesu je propojená řadou jednotlivých kvalit [4].  

 

Obr. 3 Požadavky na kvalitu procesu [4] 

 

1.2.6.5 Zlepšování procesu 

V dnešní době je zvykem, že jsou organizace nuceny své procesy neustále zlepšovat. Toto 

zlepšování vyplynulo z narůstajících požadavků zákazníků na stále lepší produkty a služby 

[9].  

 

Postup zlepšování procesu probíhá v těchto krocích [8]: 

1) Výběr  procesu  

  Výběr procesu  lze provést na základě: 

- identifikace problému v procesu, 

- posouzení předností vedením, 

- výtek zákazníků, 
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- velikosti procesu a jeho nákladech, 

- náhodné volby. 

2) Zhotovení plánu zlepšování 

V plánu jsou uvedeny informace o týmu zlepšování (jejich cíle, typ výcviku, složení, plán 

kontroly činnosti, dokumentaci prováděných činností) a celkový plán zlepšení. 

3) Tvorba týmu 

Tým by měl být složen z pracovníků útvarů, zastupců interních zákazníků, popř. externích 

zákazníků či dodavatelů procesu.  

4) Zlepšování procesu  

Pokud chceme proces zlepšovat musíme jej nejprve analyzovat. Poté můžeme generovat 

nápady ke zlepšení. Týmy jsou oprávněné využívat metriky efektivnosti procesu 

k identifikaci příležitostí ke zlepšování, posouzení předností a realizaci místních zlepšení. 

Po zavedení změn by mělo být provedeno opětovné vyhodnocení zlepšení výkonnosti 

procesu. Pokud změna vedla ke zvýšení výkonnosti, měla by být zahrnuta do popisu 

procesu.  

5) Odsouhlasení změny vlastníkem a realizace opatření 

Fázi realizace považujeme za nejdelší. Při krátkodobých změnách trvá týdny až měsíce, při 

změnách dlouhodobých trvá měsíce až roky.  

6) Vyhodnocení 

Po realizaci změn se tyto změny hodnotí a zjišťují jejich přínosy. Je to jakýsi základ pro 

neusátlé zlepšování.                                                                                                                       

 

1.2.6.5.1 PDCA cyklus 

Demingův cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) je modelem zlepšování procesů, který je 

založen na porovnávání skutečných výsledků procesu se standardy nebo cíly. V případě 

vysledování abnormálně velkých rozdílů mezi plánem a skutečností se přijímají nápravná 

opatření na odstranění těchto rozdílů [10].  

Kroky cyklu PDCA jsou zobrazeny na obr.4. 
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Obr. 4 Demingův cyklus PDCA [10] 

 

Základní kroky [11]: 

1) P (plán): Cyklus začíná fází plánování, která zahrnuje formulaci plánu zlepšování 

na základě analýzy získaných dat. 

2) D (realizace): V této fázi se realizují nápravná řešení.  

3) C (kontrola): Dalším krokem je fáze kontroly, kdy jsou dosažené výsledky 

přezkoumávány a posuzovány s plánovanými cíly.  

4) A (reakce): Konečná fáze reaguje na dosažené výsledky. V případě, že byla změna 

úspěšná, výsledek je konsolidován a standardizován. V opačném případě se provádí 

úpravy a korekce.  
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2. Analýza stavu systému managementu kvality a naplňování 
procesního přístupu v organizaci 

 
V následující kapitole se budu zabývat vznikem organizace, její historií a analýze 
současnému stavu organizace.  
  

2.1. Vznik organizace Blanco a její historie 

Organizace Blanco byla založena roku 1925 Heindrichem Blancem  v Německu, a to 

sériovou výrobou tepelných lahví z mědi. O šest let později Heindrich Blanc spolu 

s Karlem Fischerem zakladá novou organizaci E.G.O, která se zabývá výrobou 

elektrických přístrojů. V roce 1950 se začínají orientovat na produkty z ušlechtilé oceli, a 

to zejména na výrobu kuchyňských dřezů a propanbutanových lahví. Dalším významným 

rokem se stal rok 1961, kdy se produkce rozšířila o zdravotnickou techniku. Od roku 1976 

se strategickým zaměrem organizace stala zdravotní technika a catering. V červenci 2007 

vzniká Blanco CS s.r.o + CO KG se třemi obchodními jednotkami, kterými jsou catering, 

zdravotní technika a průmyslové komponenty.   

 

2.2. Organizace Blanco v současnosti 

Organizace Blanco má hlavní sídlo v německém Obererdingenu, v současnosti však vyrábí 

své produkty na třech místech, z toho jsou dvě místa v Německu a jedno v České 

Republice.  

 

Blanco CS CZ je stále rozvíjející se výrobní organizací se 100% zahraniční účastí. Sídlo 

této organizace a zároveň výrobního závodu se nachází v Chlebovicích u Frýdku-Místku. 

Zabývá se  výrobou nerezového zařízení pro catering, zdravotnictví a jíiné oblasti, v nichž 

je kladen důraz na dodržování hygienických norem a vysokou kvalitu.  

Základním materiálem je nerezový plech, který je opracováván na CNC strojích, svařován, 

broušen, a poté montován do finální podoby.  

Mezi hlavní zákazníky organizace patří např. jídelny, školy, nemocnice, domovy 

důchodců, laboratoře, firmy zabývající se potravinářských průmyslem, chemickým 

průmyslem, automobilovým průmyslem a stavebnictvím. Organizace se zaměřuje zejména 

na zakázkovou výrobu [13].  

 

Blanco CS CZ se soustředí na tři obchodní odvětví, jimiž jsou [13]: 
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Cateringový systém (CA) 

V tomto odvětví organizace nabízí promyšlené systémy, díky kterým přichází jídlo 

k hostovi chutné a čerstvé. Cateringový systém umožňuje efektivní a kvalitní kuchyňský a 

stravovací management, který je určen pro hotelnictví a gastronomii.  

 

Systémy zdravotní péče (MC) 

Odvětví zdravotní péče se rozumí poskytování systémů pro medicínské obory, kliniky, 

nemocnice či ambulance. Řadí se zde produkty jako pojízdné skříně, účelové vozíky, 

komponenty k sterilnímu udržení, vybavení operačních sálů. Tyto vysoce cenné produkty 

odpovídají vysokým požadavkům a standardům kvality, ale také požadavkům v oblasti 

hygieny.  

 

Průmyslové komponenty 

Toto odvětví se zabývá vývojem a výrobou vysoce kvalitních dílů. Jedná se zejména o 

produkty z nerezové oceli, lehkých kovů, nebo umělé hmoty. Příkladem jsou umyvadla do 

letadel, nerezová pouzdra na ubrousky, termo boxy atd. Výroba probíhá na moderním 

výrobním zařízení kvalifikovanými pracovníky s využitím CAD-konstrukce. 

 

2.3. Systémy managementu kvality v organizaci Blanco CS CZ 

Organizace Blanco CS CZ udržuje systém managementu kvality na základě certifikátu 

DIN EN ISO 9001:2008. Mimo jiné vlastní také certifikát sytému managementu kvality 

DIN EN ISO 13485:2007 Zdravotnické prostředky – Požadavky pro účely předpisů.  

 

2.4. Strategie a cíle organizace 

Na základě ekonomických údajů a údajů o trhu Blanco CS CZ každoročně vypracovává 

pokyny strategie organizace, které stojí před obchodními jednotkami. To znamená, že 

vedení obchodních jednotek je vyvinuto z cílů, mise a strategie organizace. Z této strategie 

jsou každoročně odvozeny cíle organizace.  

 

Organizace má nainstalován systém měření výkonnosti, který poskytuje informace o 

kvalitě podnikových procesů a dosažení cílů. Tyto údaje jsou pravidelně sledovány a 

hodnoceny vedením. Podle dosažených výsledků se realizují nápravná opatření.  

 



21 
 

Cíle kvality stanovené pro rok 2012: 

- snížení nákladů na externí a interní reklamace na maximální částku 500 000 CZK, 

- sledování a hodnocení přijatých návrhů a opatření za rok 2011 ke zlepšení kvality 

výrobků a procesů, 

- realizace plánu jakosti 2012 Blanco CS CZ, 

- zpracování a realizace plánu dodavatelských auditů 2012, 

- příprava na audity společnosti v roce 2012 dle standardů norem ISO, 

- realizace roční prověrky BOZP. 

 

2.4.1. Politika kvality 

Základním posláním organizace je zabezpečit všem zákazníkům maximální spokojenost 

s produktem, službami a servisem. Neustálým zlepšováním produktů organizace pomáhá 

k dosažení souladu s ochranou životního prostředí. Jedním z cílů je zvyšování účinnosti a 

efektivnosti organizace v zájmu dosahování ekonomických výsledků, které zabezpečí 

dostatečné prostředky k obnově a rozvoji společnosti a budou prospěšné mimo jiné  i 

zákazníkům. Důležitou součástí je také spolupráce s dodavateli a vstřícná a otevřená 

komunikace ve vztahu s partnery.   

 

2.4.2. Organizační schéma 

Z organizačního schématu viz příloha 1 můžeme vyčíst postavení zaměstnanců 

v organizaci a její organizační jednotky. Mimo jiné také uvádí kontaktní osoby mateřské 

společnosti v Německu [12].   

 

2.5. Momentální situace procesního přístupu v organizaci 
 
Organizace Blanco CS CZ se v současné době nachází v reorganizaci. Momentálně zde 

probíhá přechod ze staré mapy procesů viz příloha 2 na novou mapu. Toto nařizuje 

organizační směrnice OA-2994, která upravuje obchodní procesy. Organizace má většinu 

dokumentů pouze v německém jazyce. Proto jsem si musela tyto dokumenty přeložit 

včetně nové mapy, která je uvedená na obr.5.  

 

Cílem modelování obchodních procesů v organizaci je [12]: 

- zobrazení platných pravidel v podniku, 
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- jednotné zobrazení firmních procesů, 

- vyhovění zákonným předpisům a normám, 

- školení a zapracování zaměstnanců, 

- zabránění ztrátě vědomostí, 

- podpora managementu kvality a environmentu, 

- uspořádání a zjednodušení podnikových postupů. 

2.5.1. Mapa procesů organizace Blanco 

 

Obr.5 Aktuální mapa procesů organizace Blanco CS CZ [12] 

 

Organizace člení procesy na [12]: 

1. Řídící procesy 

2. Výrobní procesy (vývoj produktu, prodej produktu)  

3. Podpůrné procesy 
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2.5.2.  Zobrazení procesu v organizaci 
 
Každý proces z mapy procesů je zobrazen tímto způsobem: 

 

Obr.6 Příklad zobrazení procesu [12] 

 

Procesy jsou popsány pomocí vstupů, výstupů, jednotlivých kroků procesu, odpovědných 

osob, popř. osob které na procesu spolupracují. Dále je v zobrazení procesu uveden 

předcházející a následující proces. Organizace prozatím touto formou nemá zobrazeny 

všechny procesy v organizaci. Musí je vypracovat nejpozději do konce roku 2012. 

2.5.3. Hodnocení procesu 
 
Každý proces je minimálně jednou ročně kontrolován a je hodnocena jeho správnost a 

úplnost. Hodnocení procesu se provádí podle systému školní stupnice na formuláři zvaném 

,,hodnocení procesu“ a to na základě stanovených metrik procesu. Cílem hodnocení je 

dosáhnout u každého procesu minimálně známky 2. Při nesplňění tohoto zadání musí být 

realizována nápravná opatření. Tento formulář je uveden na obr.7. 

 

Každá metrika procesu je hodnocena procentuálně. Podle plnění stanovených cílů se 

hodnotí od 0 do 100%. Poté se vypočte průměr všech ohodnocených metrik. Tento 

výsledek se promítneme do tabulky, která na základě dosažených procent uděluje známku.  

Příklad procentuálního hodnocení managementu kvality viz příloha 3. 
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Obr.7 Formulář pro hodnocení procesu [12] 

 

2.6. Analýza řídících procesů 
 
V této kapitole jsou analyzovány řídící procesy organizace BLANCO CS, které se zabývají 

řízením procesů, definováním obchodních cílů, řízením organizace a monitorováním 

plnění cílů. 

 

Politika a strategie 

Vstupem do tohoto procesu jsou cíle, mise a strategie organizace, za které nese 

odpovědnost jednatel organizace. Hlavní činností je tvorba cílů a strategie organizace, 

včetně monirování a vyhodnocení plnění těchto cílů. Výstupem z  procesu jsou stanovená 

politika a cíle kvality, management revue, roční zpráva plnění cílů.  

 

Hodnoty a zásady 

Vstupy do procesu tvoří legislativní požadavky, kontakt se státními orgány, kontakt se 

zákazníky, kontakt s dodavateli. Za tento proces odpovídá jednatel organizace. Hlavní 

činností je dodržování legislativních požadavků, požadavků zákazníků a dodavatelů. 

Výstupem jsou zprávy integrovaného registru znečišťení, zpětná vazba zákazníka a výroční 

zpráva podle které probíhá hodnocení.  
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Finance a controlling 

Vstupy tohoto procesu jsou ekonomická data, požadavky manažerů. Odpovědnost za 

proces nese hlavní účetní. Hlavní činností je vytváření a údržba controllingu organizace, 

dále jsou to ekonomické analýzy na základě požadavků manažerů, analýza výkyvů 

skutečnosti od plánu. Výstupy procesu tvoří roční zprávy výsledků organizace.  

 

IT 

Vstupem do procesu jsou požadavky uživatelů. Za tento proces je odpovědný IT 

administrátor. Hlavní činnosti procesu jsou zajištění chodu IT, hardwaru, softwaru, 

telekomunikací, OR-systému, školení. Výstupy procesu jsou funkčnost IT, analytické a 

statistické reporty, školení uživatelů. Metriku pro hodnocení tvoří tok informací za rok.  

 

Spokojenost zákazníka 

Vstupem do procesu jsou ohlasy zákazníků jako pochvaly, námitky, zprávy, reklamace. Za 

tento proces odpovídá manažer kvality spolu s vedoucím výroby. Hlavní činností je měření 

spokojenosti zákazníka. Výstupem jsou podněty pro neustálé zlepšování. Hodnocení 

procesu probíhá na základě formulářů měření spokojeností zákazníka.  

 

2.5. Analýza výrobních procesů 
 

Výrobní procesy v organizaci BLANCO CS jsou řazeny do dvou úseků. Prvním z nich je 

výrobní proces vývoje produktu, kde jsou obchodní procesy popsány od definice, přes 

vývoj až k uvolnění produktu. Druhý úsek je nazván  jako prodejní proces, který popisuje 

obchodní procesy od cenových nabídek, přes nákup materiálu a přes všechny etapy výroby 

až po dodání produktu zákazníkovi (v případě potřeby včetně instalace a uvedení do 

provozu).  

 

2.5.1. Výrobní procesy vývoje produktu 
 

Definice výrobku 

Vstupem do tohoto procesu je prvotní komunikace se zákazníkem (poptávka, požadavek 

zákazníka, popř. technická dokumentace). Za proces je odpovědný vedoucí obchodního 

oddělení. Hlavní činností je nadefinování požadavků na konkrétní produkt . Výstupem je 
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zakázka na výrobu produktu. Navolenou metrikou je doba uzavření zakázky, počet nově 

přijatých zakázek. Navazujícím procesem k procesu definice výrobku je konstrukce.  

 

Konstrukce 

Předchozím procesem je proces definice výrobku. Vstupy pro tento proces tvoří zakázka 

na výrobu produktu a definice konkrétního produktu. Za tento proces nese odpovědnost 

vedoucí konstrukce. Mezi hlavní činnosti konstrukce patří konstrukční zpracování zakázky 

a změnové řízení výkresů standardních výrobků. Výstupem je výkresová dokumentace. 

Stanovenou metrikou je počet nově vyvinutých produktů za rok. Navazujícím procesem je 

proces nazvaný výroba prototypu.  

 

Výroba prototypu 

Předchozím procesem je proces konstrukce. Vstupy do procesu tvoří výkresová 

dokumentace a materiál.  Za proces je odpovědný vedoucí výroby ve spolupráci 

s vedoucím konstrukce. Hlavní činností je výroba prototypu, který se následně stává 

výstupem procesu. Následujícím procesem je kontrola vzorků.  

 

Kontrola vzorků 

Předchozí proces je proces výroby prototypu. Vstupem je vyrobený prototyp, který musí 

projít kontrolou. Za tento proces odpovídá manažer kvality. Hlavní činností je vzorkování 

dle stanoveného formuláře. Výstupem je vzorkovací zpráva. Hodnocenou metrikou při 

tomto procesu je stav vzorkování. Následujícím procesem je schválení výrobku.  

 

Schválení výrobku 

Předchozím procesem je proces vzorkování - kontrola vzorků. Vstupem pro tento proces je 

vzorkovací zpráva, na které závisí hlavní činnost a tou je schválení výrobku. Odpovědnost 

za tento proces nese vedoucí kvality spolu s vedoucím konstrukce. Výstupem tohoto 

procesu je uvolnění do výroby. Hodnocení se provádí na základě podílu schválených 

produktů. Následujícím procesem je tvorba nabídky.  
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2.5.2. Výrobní procesy prodeje produktů  
 

Tvorba nabídky 

Předchozím procesem je schválení výrobku, vstupy do tohoto procesu tvoří uvolnění do 

výroby. Odpovědnost za tento proces nese vedoucí oddělení obchodu, jehož hlavní činností 

je tvorba nabídky a vytvoření kalkulace k zakázce a uzavření smlouvy. Ta je následně 

výstupem procesu. Stanovenou metrikou je počet nabídek uzavřených za určité období. 

Následujícím procesem je plánování realizace zakázky. 

 

Plánování realizace zakázky 

Plánování realizace zakázky je procesem navazujícícm na tvorbu nabídky. Vstupy do 

tohoto procesu tvoří zakázkový list a technická dokumentace konkrétního produktu. Hlavní 

činností je generování obchodní zakázky na výrobní, konstrukční a technologické 

zpracování zakázky, plán výroby. Zodpovědnost za tento proces nese vedoucí výroby. 

Výstupem jsou podklady pro nákup materiálu. Stanovenými metrikami pro hodnocení 

procesů jsou včasné zpracování technických dokumentů pro výrobu, rozpracovanost, 

plnění plánu, počet změn v technické přípravě výroby. Následujícím procesem je proces 

nákup materiálu, nebo proces výroba a doprava. 

 

Nákup materiálu 

Nákup materiálu navazuje na proces realizace zakázky, vstupem jsou podklady pro nákup 

materiálu. Odpovědnost nese vedoucí oddělení nákupu. Nákup materiálu se zabývá 

činnostmi jako hodnocení a výběr dodavatele, zajištění nakupovaného materiálu, fakturaci 

dodavatelů. Výstupem je tedy nakoupený materiál. Stanovenými metrikami procesu jsou 

cena nakupovaného materiálu, stav zásob, náklady na hodnocení dodavatelů. Po tomto 

procesu následuje výroba a doprava. 

 

Výroba a doprava 

Výroba a doprava navazuje na proces nákup materiálu, nebo proces plánování realizace 

zakázky. Vstupy tvoří materiál, technická dokumentace produktu. Výrobu ovlivňují 

technologické, environmentální předpisy, technologické směrnice, normy, plány kvality. 

Odpovědný za tento proces je vedoucí výroby. Ve výrobě probíhají činnosti jako ohýbaní, 

lepení, svařování, kompletace, kontrola, čištění, balení, včetně fakturace a expedice 

produktu zákazníkovi. Výstupem je tudíž zabalený produkt, který je dodán zákazníkovi. 
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Metriky tohoto procesu jsou množství dodaných produktů, podíl neshodných produktů, 

plnění termínu.  

 

Servis a reklamace 

Přechozím procesem je výroba včetně dopravy produktu zákazníkovi. Vstupy do procesu 

tvoří poptávka zákazníka po servisu, dodaný výrobek, popřípadě námitky či reklamace 

zákazníka. Za servis je odpovědný vedoucí servisu, za reklamace manažer kvality. Mezi 

hlavní činnosti řadíme zajištění a vyhodnocení servisních činností, proces reklamačního 

řízení, zpracování a vyřízení reklamací. Výstupem je spokojený zákazník, nebo uzavření 

reklamace. Zvolenými metrikami tohoto procesu jsou náklady vynaložené na reklamce, 

vynaložené náklady na servis.  

 

2.6. Analýza podpůrných procesů   
 

Podpůrné procesy v organizaci podporují řídící a výrobní procesy a zároveň zajišťují jejich 

bezproblémový průběh.  

 

Účetnictví  

Vstupy do procesu učetnictví tvoří pohledávky, závazky, náklady, výnosy, mzdy. 

Odpovědnost za účetnictví nese hlavní účetní, proces se zabývá činnostmi jako vedení 

účetnictví, řízení pohledávek a závazků, hodnocení plánu výnosů a nákladů, správou mezd, 

stykem s bankami a institucemi. Výstupem jsou přehledy o stavu podniku (např. pro 

finanční úřad). Metrikami procesu jsou plnění placení zakázek v termínech, plnění 

vyplácení mezd.  

 

Údržba 

Do tohoto procesu tvoří vstup seznam plánovaných kontrol a revizí. Odpovědnost za 

údržbu nese správce budov. Hlavní činností je pravidelná údržba strojů. Výstupem je 

zvýšení efektivity strojů a zařízení, minimalizace poruchovosti. Stanovenými metrikami 

tohoto procesu jsou počet nákladů na údržbu k nákladům výrobním, průměrné stáří 

zařízení, využití ploch, počet hodin zásahů na pracovišti údržby. 
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 Management kvality 

Vstupy do procesu tvoří požadavky zákazníka a požadavky procesů v organizaci, 

odpovědnost nese manažer kvality. Mezi hlavní činnosti se řadí kontrolní měření výrobků 

a zkoušení, příjem a zpracování reklamací, kalibrace měřidel, vzorkování, interní audity. 

Výstupy tvoří dokumentace systému managementu kvality organizace. Hodnocenými 

metrikami jsou míra plnění cílů kvality, náklady na vybavení, náklady na kalibraci a 

údržbu, náklady na reklamace. Tyto metriky jsou uvedeny v ročním plánu jakosti.    

 

Personální management 

Vstupy personálního managementu tvoří personální požadavky na zajištění pracovníků a 

životopisy uchazečů. Za tento proces je zodpovědný vedoucí personalistiky. Hlavními 

činnostmi je přijímání zaměstnanců, přičemž výstupem může být pracovní smlouva, 

inzeráty, personální statistika. Stanovenými metrikami jsou statistiky o počtech 

zaměstnanců, četnost absencí, produktivita zaměstnanců, průměrná ziskovost na 

pracovníka, průměrná mzda na pracovníka.  

 

Životní prostředí/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Vstupy tohoto procesu tvoří legislativní požadavky, kontakt se státními orgány. Za tento 

proces nese odpovědnost bezpečnostní technik. Hlavní činností je dodržování 

legislativních požadavků a zajištění školení zaměstnanců BOZP. Výstupem jsou zprávy 

integrovaného registru znečištění, prověrky BOZP, protol zprávy inspektorátu práce, 

protokol zprávy české inspekce životního prostředí.  
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3. Identifikace slabých stránek 
 
V této kapitole se budu zabývat identifikací slabých stránek naplňování procesního 

přístupu v organizaci. Abych mohla tyto slabé stránky identifikovat, musela jsem nejprve 

provést analýzu. V analýze jsem se věnovala zejména aktuálnímu stavu procesního 

přístupu v organizaci, mapě procesů a jednotlivým procesům.  

 

Na základě provedené analýzy, byly identifikovány nedostatky týkající se mapy procesu a 

zobrazení procesu.  

 

3.1. Slabé stránky v mapě procesů 

Jedním ze slabých míst, je podle mého názoru chybějící identifikace zákazníka v mapě 

procesů. Druhé mínus přikládám návaznosti procesů v této mapě. Mezi procesy nejsou 

zobrazeny logické vazby.  

 

3.2 Slabé stránky v zobrazení procesu 

Po provedené analýze jsem si všimla, že organizace zaměňuje procesy s činnostmi 

v procesu. Pokud si dobře prohlédneme obr. 6, který znázorňuje jak má vypadat zobrazený 

proces v organizaci, nemůžeme si nepovšimnout, že namísto procesu je zde popsána pouze 

činnost daného procesu. Přičemž jako předcházející proces personalistiky je uvedeno 

plánování personalistiky a jako navazující proces uvedení pracovníků.  

 

To však není jediným nedostatkem. Další slabou stránkou zobrazení procesu je, že 

postrádá uvedení metrik procesu na základě kterých se proces hodnotí.  
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4. Návrh opatření ke zlepšení 
 
Po provedení identifikace slabých míst jsem se rozhodla navrhnout nápravná opatření ke 

zlepšení.  Jak již bylo uvedeno, tyto změny se týkají zejména mapy procesů a zobrazení 

procesu.  

 

4.1. Návrh na vytvoření nové mapy procesů 

Pokud si dobře prohlédneme aktuální mapu procesů organizace Blanco CS CZ, která je 

zobrazena na obr. 5 můžeme na ní vidět velké nedostatky. Mapa je nepřehledná, 

nekonkrétní, v některých místech moc podrobná, postrádá logické vazby a místo zákazníka 

v organizaci. Proto sestrojím a navrhnu novou mapu procesů. V nově mapě některé 

procesy sloučím do jednoho procesu a upravím jejich název, mimo to mapu doplním  o 

další důležité procesy které postrádá.  Dále zobrazím místo zákazníka v organizaci a vazby 

mezi procesy.  

 

Ze všecho nejdřív jsem sloučila do jednoho procesu definici výrobku a tvorbu nabídky a  

nazvala jej jako definice požadavků zákazníka, tvorba smlouvy. Dále jsem sloučila procesy 

konstrukce, výroba prototypu, kontrola vzorků, schválení výrobků , tento proces jsem 

nazvala návrh a vývoj. Politiku a strategii, finance a controlling, hodnoty a zásady jsem 

sloučila do názvu odpovědnost managementu. Proces údržby a IT jsem sloučila do procesu 

infrastruktura.  

V další řadě jsem doplnila procesní mapu o proces řízení dokumentace a záznamů pod 

který spadá proces životní prostředí,bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a účetnictví. Do 

mapy jsem přidala také zavedený proces neustálé zlepšování, který mapa postrádala.U 

dvou procesů jsem provedla úpravu v názvu a jedná se o proces nákup materiálu, který 

jsem zkrátila pouze na nákup.  Název procesu spokojenost zákazníka jsem rozšířila na 

měření spokojenosti zákazníka.  

Procesy plán realizace zakázky, výroba a doprava, servis a reklamace, personální 

management a management kvality zůstaly zachovány. Nově sestrojenou mapu vidíme na 

obr. 8. 
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Obr. 8 Návrh nové mapy procesů 

 
Na nově sestrojené mapě jsem barevně odlišila řídící, výrobní a podpůrné procesy. Zelenou 

barvou jsou zobrazeny procesy výrobní, žlutou procesy podpůrné, modrou procesy řídící a 

filaovou barvou je zobrazen zákazník.  

4.2. Návrh na přepracování zobrazení procesů 

Jako další slabou stránku jsem  identifikovala zaměňování procesů s činnostmi v procesu. 

Proto navrhuji přebudovat zobrazení procesu tak, aby zobrazovalo procesy a né jejich 

činnosti.  Dále navrhuji doplnit postrádající údaje v zobrazení procesu. Konkrétně se jedná 

o metriky procesů. Ačkoli je má organizace stanoveny, tak nejsou v zobrazení procesu 

uvedeny.  

Z tohoto důvodu navrhuji tento formulář přepracovat a doplnit ho o stávající metriky. 

Návrh přepracovaného formuláře je uveden na obr. 9. 



33 
 

 

Obr. 9 Návrh na přepracovaní zobrazení procesu 

 
Tento návrh jsem vypracovala pomocí nástrojů v programu Microsoft Word. Struktura 

zobrazení procesu zůstala zachována, byla pouze doplněna o postrádající metriky procesu.  
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5. Závěr 
 
Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu stavu managementu kvality se zaměřením 

na procesní přístup v organizaci Blanco CS CZ. Součástí této práce bylo identifikovat slabé 

stránky procesního přístupu a navrhnout opatření ke zlepšení. 

 

První kapitola vychází z prostudování odborných knih o daném tématu a je zaměřena na 

teoretický rozbor zavádění a udržování systému managementu kvality a procesního 

přístupu v organizaci. Po objasnění problematiky týkající se systému managementu kvality 

se převážně zaměřuje na procesní přístup. Je zde vysvětlen jeho princip, kroky zavádění a 

výhody které organizacím přináší.  

Na začátku druhé kapitoly je představena organizace Blanco CS CZ včetně její politiky, 

strategie a cílů.  Jsou zde uvedeny také certifikáty systémů managementu kvality, které 

organizace vlastní. Poté práce přechází k analýze procesního přístupu. Je popsána 

momentální situace procesního přístupu v organizaci, uvedena aktuální mapa procesů a 

způsob zobrazení procesů. Dále je popsáno jak probíhá hodnocení procesů v organizaci. 

Na závěr této kapitoly jsou analyzovány všechny řídící, výrobní a podpůrné procesy.  

Třetí kapitola se zabývá identifikací slabých stránek. Ty jsem identifikovala na základě 

provedené analýzy a bylo jich hned několik. V první řadě se jednalo o zcela nevyhovující 

mapu procesů organizace. Ta postrádá důležité části jako je místo zákazníka a zobrazení 

logických vazeb mezi procesy. Druhý nedostatek jsem přiřadila zobrazení procesů, a to 

zaměňování procesů s činnostmi v procesu. Dále to byla absence uvedení metrik procesu 

v jeho zobrazení. Nebylo zřejmé na základě čeho probíhá hodnocení procesů.  

Čtvrtá kapitola navazuje na výše zmíněnou třetí kapitolu. Zde jsem uvedla návrh na 

vytvoření zcela nové mapy procesů a návrh na přepracování zobrazení procesů tak, aby 

zobrazovalo procesy a né jejich činnosti. Dále jsem navrhla doplnění metrik do stávajícího 

zobrazení procesů.  

Mé návrhy byly organizaci předloženy a v současnosti se rozhoduje o tom, která mapa 

bude použita a zda-li organizace přepracuje zobrazení procesu a doplní postrádající údaje 

týkající se metrik procesů. Moc by mne potěšilo, kdyby mé návrhy organizace vzala 

v potaz, a kdyby tyto návrhy byly aplikovány.  
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