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ABSTRAKT 

Má diplomová práce zpracovává téma aplikace interního benchmarkingu výkonnosti techniků 

kvality ve společnosti PEGATRON Czech s.r.o. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část přibližuje teoretické pojetí dané problematiky. 

Druhá část se zabývá aplikací interního benchmarkingu v dané společnosti. Benchmarking se 

provádí ve čtyřech základních fázích, kterými jsou plánování, sběr dat, analýza a zlepšování. 

Součástí fáze zlepšování se podávají doporučení a návrhy na zlepšení. 
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ABSTRACT 

My thesis is the topic of application of internal benchmarking of quality technicians at 

PEGATRON Czech s.r.o. 

The work is divided into two parts. The first part describes the theoretical approach to the 

issue. The second part deals with the application of internal benchmarking in the company. 

Benchmarking is carried out in four phases, namely planning, data collection, analysis and 

improvement. The phase of improvements shall be made recommendations and suggestions 

for improvement. 
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ÚVOD 

V dnešní době je především na průmyslové organizace kladen velký tlak. Ideálem je 

vyrábět co nejrychleji a zároveň ve špičkové kvalitě za nízkou cenu. Manažeři hledají různé 

způsoby a nápady jak být ještě lepší ve všech kritériích. Inspiraci mohou najít pomocí 

benchmarkingu, který jim umožňuje efektivní formu učení se.  

Benchmarkingem je občasně opakovaný proces strategického řízení otevírající oči těm, 

kteří se pohybují v zajetí stereotypů a mylných představ o své dokonalosti.  

Diplomovou práci vypracovávám ve společnosti PEGATRON Czech s.r.o., která má sídlo 

společnosti v Ostravě Hrabové a zabývá se kompletací a opravárenstvím set-top boxů a LCD 

televizorů. 

Důvodem zpracování diplomové práce je problém, že postupy a přístupy v práci techniků 

kvality jsou nastaveny jinak, a to jak v oddělení kvality set-top boxů tak v oddělení kvality 

LCD televizorů. Jednoznačným důsledkem je neefektivnost a mizivá flexibilita. Technici 

z oddělení kvality set-top boxů nemohou plně nahradit techniky z oddělení kvality LCD 

televizorů a to platí i naopak.  

Cílem mé práce bude aplikace interního benchmarkingu a navrhnutí doporučení k 

vytvoření postupů a přístupů práce techniků kvality pomocí aplikace interního benchmarkingu 

tak, aby byli technici univerzální. Věřím, že nalezený systém povede ke zlepšení celkové 

výkonnosti techniků kvality. 

V rámci teoretického pojetí benchmarkingu a teoretických východisek hodnocení 

výkonnosti seznamuji ve své práci se základními pojmy související s benchmarkingem a 

výkonností. Ohledně oblasti benchmarkingu se zabývám historií, charakteristikou, přístupy a 

typy benchmarkingu včetně nastínění různých modelů benchmarkingu. Poté popisuji pojetí 

výkonnosti, kde poukazuji i na vhodné hodnocení výkonnosti. 

V praktické části provádím interní benchmarking v dané společnosti. Nejprve společnost 

představuji a dále se věnuji samotnému benchmarkingu. Vybrala jsem si jednoduchý model 

benchmarkingu, který zahrnuje čtyři základní kroky: plánování, sběr dat, analýza a 

zlepšování. V poslední fázi zlepšování podávám společnosti návrhy a doporučení, která 

přispějí k vyřešení problému, který byl záminkou vypracování této diplomové práce. 
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Teoretická část 

1 Teoretické pojetí benchmarkingu a teoretická východiska hodnocení 

výkonnosti 

1.1 Benchmarking v systémech managementu kvality 

Problematika budování a rozvoje systémů managementu kvality je v současné době 

mimořádně aktuální a živá. Vyplývá to z faktu, že světová ekonomika je dnes mimořádně 

otevřená a naprostá většina oborů se pohybuje ve velmi ostrém konkurenčním prostředí. 

Zahraniční podniková praxe dokazuje, že jednou z efektivních metod managementu 

kvality, která dokáže využít charakteristiky současné doby znalostní společnosti, je 

benchmarking.  

V r. 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO zveřejnila sadu norem, které se 

zabývaly technickými požadavky na systém managementu kvality. Vzorem pro jejich 

vypracování byly normy AQAP, popisující požadavky na dodavatele NATO. Tyto normy 

byly už dvakrát zásadně revidovány, přičemž poslední revize byla ukončena v r. 2009. Jedná 

se o generické (všeobecně platné) standardy a jejich ustanoveními se může řídit jakákoliv 

organizace v jakémkoliv státě světa. 

Charakteristickými rysy této koncepce jsou:  

 Normy ISO ř. 9000 mají generický (universální) charakter, tj. nezávisí ani na 

charakteru procesů, ani na povaze produktů – jsou aplikovatelné jak ve výrobních 

organizacích, tak i v podnicích služeb, bez ohledu na jejich velikost.  

 Normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, kdy se 

dodavatel zaváže odběrateli, že aplikuje u sebe systém managementu kvality podle 

těchto norem, se stává zejména norma ISO 9001 pro daného producenta závazným 

předpisem. Protože odběratelé dnes už zcela běžně po svých dodavatelích vyžadují 

systémy managementu kvality konformní s požadavky norem ISO řady 9000, je 

možné konstatovat, že tyto standardy tvoří velmi závažnou součást legislativy v 

obchodním styku a to i z pohledu legislativy EU. 

Soustava norem ISO 9000, která je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 9000 je tvořena 

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

 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky  

 ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti 

a doplněna směrnicí pro auditování 

 ČSN EN ISO 19 011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu kvality a  

systémů environmentálního managementu. 

[14,19] 

Významný strategický přístup, jímž benchmarking je, má své nezastupitelné místo 

v moderních koncepcích managementu kvality.  Uvedeme si dva modely, které vyžadují 

uplatňování této metody. 

 model systému managementu kvality podle normy ISO 9004; 

 moderní metoda TQM - Model excelence podle EFQM. 

Tyto modely jsou celosvětově odbornou veřejností velmi pozitivně vnímány.  Berou na 

vědomí potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran, nejen vybraných zájmových 

skupin. Benchmarking je metoda, která objektivně odhaluje příležitosti ke zlepšování a 

změnám a tím prokazatelně vede ke zvyšování celkové výkonnosti organizace. 

1.1.1 ČSN EN ISO 9004:2010 

Benchmarking v normě ČSN EN ISO 9004:2010 je uveden v článku 8.3.5. Uvádí se zde, 

že se jedná o metodologii, která umožní odhalovat nejlepší praxi uvnitř organizací i mimo ně 

s cílem zlepšování vlastní výkonnosti. Jsou zde také vyjmenovány typy benchmarkingu. 

Doporučeními, aby organizace pro úspěch benchmarkingu pamatovaly na takové faktory jako: 

- podporu a aktivní účast vrcholového vedení, 

- návrh vhodné metodologie benchmarkingu, 

- posouzení s tím spojených nákladů a přínosů, 

- porozumění tomu, co má být v rámci benchmarkingu porovnáváno a měřeno, tzn. 

pochopení charakteristik objektu benchmarkingu. 

Další doporučení tohoto článku jsou směrována k návrhu a uplatňování vhodné metodiky 

benchmarkingu, která by měla pamatovat na: 

- vymezení rozsahu a objektu benchmarkingu, 

- správný výběr partnerů pro benchmarking a vzájemnou komunikaci, 
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- určení správných ukazatelů a charakteristik, které mají být zkoumány, 

- vhodné metody sběru a analýzy dat, 

- určení nedostatků ve výkonnosti oblastí vlastního zlepšování, 

- plánování a realizaci adekvátních opatření vlastního zlepšování, 

- začlenění získaných zkušeností do znalostní báze organizace a celkového procesu 

učení.[16] 

1.1.2 Moderní metoda TQM - Model excelence podle EFQM 

Dlouhodobě dosahované nadprůměrné výsledky výkonnosti může organizace registrovat 

pouze při nadprůměrné spokojenosti a loajalitě svých zákazníků zaměstnanců a za 

předpokladu velmi pozitivního vnímání ze strany společnosti. K tomu je nutné mít excelentní 

systém řízení všech procesů, podporovaný jednoznačnou strategií, uvolňováním nutných 

zdrojů (včetně lidí) a podmínkou je i adekvátní chování a přístupy vrcholového vedení 

organizace. Rámec Modelu excelence podle EFQM  patřící do rámce koncepce TQM je 

znázorněn na obrázku č. 1. [1] 

Model excelence podle EFQM je nejoblíbenější nástroj hodnocení kvality v Evropě. Používá 

jej více než 30 000 organizací zlepšující svou výkonnost. [22] 

 

Obrázek č. 1: Model excelence podle EFQM (verze 2010) 

Zdroj: Petříková Růžena, přednášky 

Prostřednictvím devíti kritérií, která jsou součástí modelu excelence lze pochopit a 

analyzovat příčinné vztahy mezi tím, co organizace dělá a jakých výsledků bude dosahovat. 

Pět z těchto kritérií jsou nástroje a prostředky, které se týkají toho, co organizace dělá a jak to 

dělá a čtyři jsou výsledky, které pokrývají to, co organizace dosahuje. Důležitou součástí 
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tohoto modelu je zpětná vazba, která spočívá v učení se, tvořivosti a inovaci. Pro přehlednost 

bych následně jen vyjmenovala daná kritéria. Kritéria mají dle důležitosti bodovou váhu, 

kterou jsem uvedla podle nejnověji revidovaného modelu z roku 2012. 

Nástroje a prostředky:  

 Vedení (100 bodů) 

 Lidé (100 bodů) 

 Strategie (100 bodů) 

 Partnerství a zdroje (100 bodů) 

 Procesy, výrobky a služby (100 bodů) 

Výsledky: 

 Výsledky: Lidé (100 bodů) 

 Výsledky: Zákazníci (150 bodů) 

 Výsledky: Společnost (100 bodů)  

 Klíčové výsledky (150 bodů) 

Hodnotící rámec RADAR, který se aplikuje v situacích, kdy si organizace chce 

„spočítat“, jak kvalitní má systém managementu v porovnání s doporučeními modelu 

excelence podle EFQM nám ukazuje, že Model excelence podle EFQM je se systematickým 

využíváním benchmarkingu velmi úzce propojen. 

1.2 Charakteristika benchmarkingu 

Výchozím pojmem je „benchmark“. Chápeme jej jako měřítko, ukazatel výkonnosti, 

jehož úrovní se hodláme inspirovat. Svým způsobem je to laťka, kterou si sami nastavíme, 

abychom se ji pokusili v různých oblastech úspěšně překonat, např. u nákladů, hodnoty pro 

zákazníka, produktivity, průběžného času procesů apod. [1] 

Camp definuje benchmarking jako „hledání nejlepších postupů v podnikání vedoucí 

k vynikajícím výsledkům“. Dále jej pak můžeme chápat jako nepřetržitý a systematický proces 

srovnávání a měření vlastní organizace s vhodnými partnery, kteří jsou nejlepší ve zkoumaném 

objektu benchmarkingu, za účelem definování cílů zlepšování vlastních aktivit. [4] 

Nenadál popisuje benchmarking následovně: „Benchmarking lze chápat jako nepřetržitý a 

systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, 

kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit“. 
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Karlöf benchmarking definuje jako „soustavný, systematický proces zaměřující se na 

porovnávání vlastní efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými 

společnostmi a organizacemi“. Jinými slovy bychom mohli říci, že benchmarking je 

stanovení si určité laťky či kritérií, jimiž se chceme řídit. Důležitým pojmem je také 

benchlearning, což je proces osvojování si nových poznatků na základě benchmarkingu. Je to 

způsob, jak propojit zdokonalování systému řízení a výcvik zaměstnanců s potřebami firmy a 

tím zajistit jejich bezprostřední užitečnost.[5] 

Benchmarking i benchlearning můžeme považovat za dlouhodobý proces složený z řady 

dílčích akcí, které můžeme označovat jako benchmarkingové projekty. Benchmarkingový projekt 

je jedinečný soubor řady dílčích koordinovaných a řízených aktivit s daty zahájení a ukončení, 

prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům na tento projekt, včetně 

omezení daných časem, náklady a zdroji. [1] 

Všechny definice nám jednoznačně zmiňují, že s benchmarkingem je třeba spojená nutnost se 

rozhlížet kolem sebe s cílem hledat ty nejlepší praktiky. Následně pak odhalit, jak subjekty 

dosahují těchto nejlepších praktik a implementovat tyto procesy ve své organizaci.  

1.2.1 Historie benchmarkingu 

Úplný zrod benchmarkingu se přikládá Asii a první zmínky jsou, podle jedné z mnoha 

teorií známé již 2500 let.  

U rozvoje současného benchmarkingu ve světě pak stáli pracovníci firmy Xerox kolem roku 

1979, kteří se nechali inspirovat výrokem generála Sun Tzu, který v r. 500 před naším letopočtem 

ve spisu o umění válek údajně napsal: „Jestliže poznáš slabé a silné stránky sebe a nepřítele, 

nemusíš se obávat výsledku bitev. Jestliže poznáš sebe, ale ne nepřítele, ke každému vítězství bude 

cesta dlážděna i porážkami. A když nepoznáš ani sebe, ani nepřítele, pak v každé bitvě podlehne.“.  

V tomto poselství tkví zároveň moudrost, zkušenosti a vizionářství. Pracovníci Xeroxu pak 

vytvořili metodu, kterou začali zpočátku označovat jako konkurenční benchmarking. Tuto metodu 

používali hlavně pro snížení výrobních nákladů.[10] 

Dle Amerického centra pro produktivitu a kvalitu (APQP) lze benchmarking definovat 

jako „proces identifikování, poznání, převzetí a přizpůsobení vynikající praxe a procesů 

jakékoliv organizace na světě, jenž pomáhá zlepšovat vlastní výkonnost“. 

Další z definic je uvedena ve slovníku Americké společnosti pro kvalitu (ASQ): 

„benchmarking je technika, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost v porovnání 
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s organizacemi, které představují světovou špičku, poznávají, jak tyto organizace světové 

výkonnosti dosáhly, a využívají získaných informací k zlepšování své vlastní výkonnosti“. 

Podle Slovníku controllingu je pak benchmarking „analytický a plánovací nástroj pro 

srovnávání vlastní firmy s nejlepším konkurentem v odvětví, resp. i s podniky z jiných 

odvětví“. [1] 

Pozitivní vliv na pronikání benchmarkingu zejména v USA měl i vznik Malcolm Baldrige 

National Quality Award v roce 1988. V Evropě došlo k rozvoji v 90. letech 20. století díky 

European Foundation for Quality Management (EFQM), která zajišťuje The European Quality 

Award. Benchmarking je součástí hodnocení firem dle EFQM modelu. [8] 

1.2.2 Důležité aspekty  benchmarkingu: 

a) benchmarking nesmí být chápán jako nahodilý proces, naopak, musí být považován za 

trvalou součást strategického managementu v jakékoliv organizaci, ať už jde o výrobní 

firmy, nebo organizace poskytující služby,  

b) benchmarking nemůže být založen na pouhém konstatování, že je někdo v našem 

okolí lepší, nebo slabší, ale na měření vhodně stanovených ukazatelů výkonnosti,  

c) benchmarking může být zaměřen na srovnávání a měření čehokoliv v organizaci, co si 

podle rozhodnutí vedení zasluhuje pozornost – jde o předtím identifikované slabé 

stránky vlastních produktů, procesů, způsobilosti zaměstnanců, systémů managementu 

apod. [3] 

1.3 Přístupy a typy benchmarkingu 

V závislosti na charakteru objektu existují různé přístupy a typy benchmarkingu. 

Rozlišujeme následující přístupy: 

 procesní benchmarking, 

 výkonový benchmarking. 

Z hlediska potenciálních partnerů se rozlišují tři typy benchmarkingu, a to: 

 interní (vnitřní) benchmarking, 

 externí (vnější) benchmarking, 

 funkční benchmarking. 
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Pro přehlednost jsou přístupy a typy benchmarkingu uvedeny na obrázku č. 2. V dalších 

podkapitolách si tyto přístupy a typy popíšeme detailněji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Schéma přístupů a typů benchmarkingu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1.3.1 Procesní benchmarking 

Tento typ lze považovat za „pravý“ přístup k benchmarkingu. Měří individuální 

výkonnost procesu a jeho funkčnost. Měření a srovnání probíhá vesměs oproti organizacím, 

které jsou v provádění konkrétních srovnávaných procesů vůdčími (nejlepšími). Procesní 

benchmarking hledá ony výše zmíněné „nejlepší praktiky“ v provádění jednotlivých procesů. 

Podmínkou však je, že předtím je nutné ověřit, zda tento proces provádí „referenční“ 

organizace opravdu na špičkové (event. světové) úrovni. Zatímco výkonový benchmarking 

odpovídá na otázku „CO“ nebo „KOLIK“, procesní pojetí benchmarkingu hledá odpověď na 

otázku „JAK“ organizace dosahuje vynikající výkonnosti (kterou lze odhalit výkonovým 

benchmarkingem). Výkonový benchmarking měří a srovnává důsledky, procesní přístup pátrá 

po příčinách. Z toho plyne, že procesní benchmarking obvykle vyžaduje návštěvy partnerů na 

místě a řádnou přípravu. 

Výhodou je zjištění, jak se zlepšit a jaká míra zlepšení je možná. Nebezpečí procesů 

nastane, neví-li organizace, co chce srovnávat či si vybere pro benchmarking nevhodného 

partnera, který není nejvhodnější pro srovnávání sledovaného objektu benchmarkingu. 

BENCHMARKING 

Procesní Funkční Výkonový 

Externí Interní 

BENCHMARKING 

Procesní Funkční Výkonový 

Externí Interní 
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1.3.2 Výkonový benchmarking 

Porovnává a měří různé výkonové ukazatele (výkon stroje, výkon zaměstnance apod.). 

Uplatňujeme ho mezi výrobci stejných produktů, mezi firmami, které poskytují stejnou 

službu. Právěpomocí porovnání mohou jednotlivé společnosti poznat vlastní výkonnost.  

U tohoto typu benchmarkingu záleží na vzájemné důvěře mezi firmami, po druhé firmě 

bychom neměli vyžadovat údaje, které sami nechceme poskytnout. Výsledkem 

benchmarkingu je pak srovnání daných ukazatelů.[4,5] 

Mezi výhody patří to, že jde o užitečný způsob identifikování rozdílu ve výkonnosti mezi 

subjekty provádějícími benchmarking, a také, že naznačuje, kde se organizace potřebuje nejvíce 

zlepšit. K nevýhodám výkonového benchmarkingu se řadí neidentifikování procesů či praktik, 

které by vedly k vynikající výkonnosti a tudíž nedává „návod“ pro organizaci, jak se zlepšit. 

Obtížné může být také interpretování výsledků. 

1.3.3 Interní benchmarking 

Benchmarking v rámci jediné organizace, mezi zvolenými organizačními jednotkami 

(např. divizemi, fakultami, provozními jednotkami obchodních řetězců apod.) jež zabezpečují 

stejné či podobné produkty, procesy nebo funkce se nazývá interní benchmarking. Studiem 

vlastních operací lze nalézt mnoho možností dalšího zdokonalování. Interní benchmarking je 

založen na principu ochoty poznat nejlepší praxi ve vlastní organizaci. Je zde automaticky 

přístup k informacím a údajům, tzn., že studie může být dokončena dříve, jelikož není třeba 

vynakládat čas a úsilí na vyhledání a zajištění spolupráce externích partnerů pro 

benchmarking. Výhodou je, že všechny důležité údaje jsou shromažďovány pod jednou 

střechou, ovšem předpokládá se zde vysoká úroveň komunikace uvnitř celé organizace. 

Slabou stránkou pak je nižší šance nalezení prvotřídní výkonnosti ve vlastní organizaci, než 

kdyby se hledaly vnější alternativy. Nicméně interní benchmarking vede často k rychlému a 

zásadnímu zlepšení výsledků. [1,5] 

Společnosti často používají určitou dobu projekt interního benchmarkingu než pokročí 

k jeho externí formě. Poznatky z interního benchmarkingu jsou poté dle předmětu studie 

využity jako základna pro benchmarking na externí úrovni.  

Dalším účinkem interního benchmarkingu je vyrovnávání rozdílů ve výkonnosti mezi 

jednotlivými pobočkami. Zlepšuje výkonnost celé organizace, ale snižují se také rozdíly mezi 

obdobnými operacemi.  
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Při použití interního benchmarkingu mohou nastat obtíže. Místo aby se lidé zaměřili na 

hledání způsobů možného zdokonalení, upadají do malicherné kritiky a hájí pouze svou 

oblast. V těchto situacích se doporučuje provádět benchmarking metodicky, trpělivě a 

současně rychle. Zároveň se musí pečlivě ověřovat a kontrolovat všechny údaje, aby případní 

odpůrci nemohli zpochybňovat závěry benchmarkingu. [5] 

Výhody a nevýhody interního benchmarkingu. 

Výhody: 

 relativně snadný přístup a možnost „spuštění“ benchmarkingu (lze koordinovat z centra) 

 lze snadno zvolit srovnávací základnu (stav, od něhož se odráží srovnání, posuzují 

zlepšení nebo od něhož zlepšení začíná) 

 identifikuje rozdíly mezi sesterskými organizacemi 

 je dobrou přípravou na benchmarkingové aktivity vůči externím partnerům 

Nevýhody: 

 příležitosti pro zlepšení jsou omezeny pouze na nejlepší praktiky v rámci korporace 

 pro jednotky se slabší výkonností může být vnímán jako ohrožující či vyvolávat pocit 

druhořadosti (pozitivní i negativní motivátor) 

 má význam pouze v kontextu velkých organizací [1,5] 

1.3.4 Externí benchmarking 

Pokud se organizace porovnává s nějakou jinou podobnou nebo stejnou organizací, jedná 

se o benchmarking externí. Partnery mohou být přímí konkurenti, nebo ekvivalentní 

organizace pracující v jiných zemích a zásobující jiné trhy. Typickým rysem externího 

benchmarkingu je vysoký stupeň srovnatelnosti mezi příslušnými organizacemi a funkcemi.  

Přístup se bude značně lišit podle toho, zda jste v benchmarkingu konkurenti na vlastním 

trhu, nebo kolegové na jiných trzích. Vytvoření partnerství s konkurenty v rámci 

benchmarkingu může být velmi úspěšné, zvláště pro účely postavení vlastní společnosti na 

trhu. Riziko externího benchmarkingu mezi konkurenty spočívá v tom, že se spíše zaměřuje 

na konkurenční faktory místo na vyhledávání špičkové výkonnosti. Zahájení projektu 

externího benchmarkingu mohou předcházet bouřlivé diskuze, jelikož mnozí lidé považují za 

poněkud nezvyklou situaci „tančit s nepřítelem“. [5] 
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Externí benchmarking je aplikovatelný u všech typů organizací, obrovskou nevýhodou je 

však nesnadný či nevhodný výběr partnera. 

Tento typ benchmarkingu se dá dále členit na: 

 Konkurenční benchmarking. Cílem je měření výkonnosti s přímými či nepřímými 

konkurenty ve stejném oboru. Z důvodu nesnadného získání dat je ze všech typů externího 

benchmarkingu nejnáročnější. 

 „Cooperattive“ benchmarking. Podstata tkví v setkání s nejlepší firmou ve své třídě 

(nejedná se o přímé konkurenty).  Cílem je sdílení znalostí. 

 „Collaborattive“ benchmarking. Jedná se o sdílení informací formou brainstormingu mezi 

skupinami firem. Nejedná se jen o sdělování výsledků, ale zaměřuje se i na procesy. [7] 

1.3.5 Funkční benchmarking 

Pokud se porovnávají výrobky, služby, pracovní postupy organizace se špičkovými 

společnostmi bez ohledu na obor, v němž fungují, jedná se o funkční benchmarking. Cílem je 

nelézt ideální chování, kdekoli je to možné. Většinou se uplatňuje na části činností, které 

vykazují logickou podobnost v různých oborech.  

1.4 Model benchmarkingu 

Kroky, dle kterých bychom se měli v rámci benchmarkingového projektu řídit, shrnuje 

tzv. procesní model benchmarkingu. V odborné literatuře lze najít různé typy těchto modelů. 

Nenadál a spol. doporučuje realizaci v pěti krocích. Tyto kroky zahrnují fázi iniciační, 

plánovací, analytickou, integrační a realizační. Karlöf a Östblom se také přiklání 

k pětikrokovému modelu, kde hlavními etapami jsou: rozhodnutí, co podrobit metodě 

benchmarkingu, určení partnerů pro benchmarking, shromáždění informací, analýza a 

realizace v rámci účinku. Andersen a Pettersen doporučují také model s pěti kroky, zahrnující 

obdobné etapy.[21] 

Watson se pak přiklání k modelu o sedmi krocích, který obsahuje: výběr benchmarku, 

identifikaci partnera včetně plánu sběru dat, sběr informací, analýzu dat, srovnání výkonnosti, 

specifikace zlepšení a realizace zlepšení. [8] 

Camp zahrnuje do modelu benchmarkingu deset kroků, které znázorňuje obrázek č. 3. 

Společnost Xerox tento model obohatila o tzv. „krok nula“, který obsahuje pověření, 

vyškolení a sladění pracovníků benchmarkingového týmu. [4] 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bengt+Karl%C3%B6f%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Svante+%C3%96stblom%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Obrázek č. 3: Procesní model benchmarkingu 

Zdroj: [4] 

APQC uvádí, že není důležitý počet kroků, kterými se řídí benchmarkingový projekt, ale 

záleží na samotném využití integrovaného, systematického a měřitelného přístupu 

k benchmarkingu. Na základě tohoto tvrzení APQP doporučuje model se čtyřmi fázemi: 

 Plánování. Cílem je rozhodnutí o objektu benchmarkingu. Většinou se realizuje 

přezkoumáním potřeb, kde odhalená vlastní slabá stránka se stane daným objektem 

pro benchmarkingový projekt. Poté následuje výběr partnera či partnerů pro srovnání. 

 Sběr dat. Tato fáze začíná vždy ve vlastní organizaci a cílem je sesbírat informace 

potřebné pro analýzu, sesbírat data o své i partnerově organizaci, shromáždit data 

z jiných zdrojů a všechny je zkontrolovat, ověřit a zdokumentovat. 

 Analýza. Zde nastává systematické třídění informací včetně porovnávání ukazatelů 

z hlediska zjištěných rozdílů a následně prozkoumání, jak společnosti s nejlepší 

prokázanou praxí dosahují excelentní výkonnosti. 

 Zlepšování. Nakonec se definuje budoucí úroveň vlastní výkonnosti, určení a realizace 

způsobu jejího dosažení a následné pečlivé monitorování ukazatelů výkonnosti. 
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Základní rámec modelu benchmarkingu podle metodiky APQP je znázorněn na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Rámec modelu benchmarkingu podle metodiky APQP 

Zdroj: [1] 

Společnosti si musí uvědomit, že benchmarking není jednorázovou aktivitou, ale svého 

účinku dosáhne pouze soustavným opakováním. Zde si lze také ověřit, zda došlo po uplatnění 

změn ke zlepšení.  

1.5 Benchmarking v České republice 

Česká praxe zůstává oproti zahraniční v rámci využití tohoto nástroje pozadu. Mezi 

důvody nedůvěry v benchmarking se většinou uvádí délka trvání projektu, náklady, 

dostupnost dat, nutnost zapojení zaměstnanců, kteří se v této době nemohou věnovat běžným 

pracovním činnostem či složité hledání partnerů.  

V mezinárodním benchmarkingovém centru Global Benchmarking Network (GBN) 

Českou republiku reprezentuje od roku 2002 Česká společnost pro jakost (ČSJ). 

1.6 Pojetí výkonnosti 

Výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, respektive průběh, jakým 

zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem 

vykonávání (průběhu) této činnosti. Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost 

porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální škály. [9] 
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1.6.1 Pracovní výkonnost 

Jedním z důležitých aspektů lidského života je výkonnost a výkon, který člověk vykazuje 

při plnění pracovních úkolů. Výkonnost je determinována vnitřními dispozicemi, ale i dalšími 

činiteli a vnějšími okolnostmi. Mezi vnější okolnosti se řadí například: 

 systém organizace a řízení, 

 vybavení pracoviště a pracovní prostředí, 

 technologie pracovních postupů, 

 zpracovávaný materiál, 

 motivační podněty, 

 styl řízení práce vedoucími pracovníky, 

  sociální vztahy na pracovišti a mezilidské vztahy. 

Osobnostní předpoklady jsou pak definovány jako: 

 zdravotní stav, 

 odborná připravenost, 

 tělesné a duševní schopnosti, 

 morální a charakterové vlastnosti, 

 motivace, 

 zaměřenost. [7] 

1.6.2 Hodnocení výkonnosti 

V organizaci je třeba si stanovit klíče k efektivnímu hodnocení výkonnosti. Hodnocení by 

mělo mít definováno účel, jímž může být např.: napojení výkonnosti pracovní skupiny na cíle 

organizace, identifikace oblasti dovedností, které je třeba rozvinout, poskytování základu pro 

rozhodování o odměnách a o pracovním postupu a poskytování motivace ke zlepšování. 

Výkonnost týmu se dá hodnotit pomocí hodnotící tabulky, kde jsou stanoveny ukazatele 

výkonnosti týmu a aktuální výsledky týmu. Dle této tabulky se pak dá vypočíst celkové 

procento dosažení cíle týmu. 

% cíle týmu dosaženo = počet splněných cílů / počet všech cílů 

Neměli bychom opomenout na perspektivu podle Deminga, který je guru v oblasti 

statistiky a kvality, a který zásadně přispěl na sklonu roku 1980 k hodnocení výkonnosti. 

Popsal, že 85% variability, je založeno na náhodných příčinách a 15% na zvláštních 
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příčinách. Z tohoto důvodu je třeba zaměstnance hodnotit s vědomím toho, že 85% variability 

výkonnosti vychází ze systému. Je důležité uznat dopad systémů podniku na výkonnost 

zaměstnance, jako součást systému hodnocení, a neobviňovat zaměstnance za problémy 

způsobené tímto systémem.[20] 

Při posuzování výkonu je třeba lidem předem říci, k čemu výsledky měření budou sloužit. I 

dnes se v organizacích provádějí tzv. snímky pracovního dne, díky nimž se doporučují změny 

organizace práce. Snímkovat den může buď zaměstnanec sám do daného formuláře, může jej 

provádět externí osoba či poradenská firma. Aby bylo snímkování efektivní, je nutné informovat 

zaměstnance o účelu provádění tohoto hodnocení. [11] 

Ukazatele hodnocení výkonnosti můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. 

Ukazatelé spojitých veličin  

 Časové ukazatele (např. průběžný čas trvání procesu) 

 Finanční ukazatele (náklady na proces) 

Ukazatele diskrétních veličin 

 Ukazatele vázané na počet neshod, vad, selhání 

 Poměrové ukazatele (% včas dodaných jednotek z celkového počtu objednaných 

jednotek) 

Při volbě ukazatelů se doporučuje na základě zkušeností tento postup: 

1. Definování procesu - produktu, kde monitorujeme výkonnost. 

2. Aplikace brainstormingu a volba ukazatelů pro měření výkonnosti. 

3. Výběr nejvhodnějších ukazatelů tak, aby byla zachována maximální vypovídající 

schopnost o skutečné výkonnosti daného objektu (tj. procesu, výrobku, služby apod.). 

4. Navržení matematických vztahů pro výpočet ukazatelů výkonnosti. 

5. Stanovení informačních vstupů pro výpočet ukazatelů výkonnosti. [1] 
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Praktická část 

2 Charakteristika společnosti PEGATRON Czech s.r.o. 

2.1 Historie 

Společnost PEGATRON Czech s.r.o., která sídlí v průmyslové zóně Ostravě Hrabová, je 

součástí nadnárodní korporace PEGATRON/Unihan se sídlem v Taipei na Taiwanu. Dříve 

měla tato společnost název ASUSTek Computers Inc. Tato korporace patří mezi světové top 

IT společnosti a je celosvětově známá technologickými inovacemi, kvalitou svých výrobků, 

šetrným přístupem k životnímu prostředí a budováním vztahů se svými zákazníky. Jak je 

vidět na obrázku č. 5, výrobní a servisní místa jsou strategicky rozmístěna po celém světě. 

 

 

Obrázek č. 5: Mapa celosvětového rozmístění  

Zdroj: Interní dokumenty 

PEGATRON Czech je od 1.8.2008 nástupnickou organizací ASUS Czech s.r.o., která 

byla založena v Rudné u Prahy v roce 2002 a zabývající se kompletací počítačových sestav. 

Počátkem roku 2004 se realizoval projekt „GoldenWing“, který představoval výstavbu dvou 

nových továren, a to v České republice a v Mexiku. V roce 2004 byla společnost oceněna 
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vládou České republiky jako investor roku. V únoru roku 2005 vznikly dvě divize v Ostravě 

Hrabové, a to výrobní a opravárenská. ASUS Czech byla první společností působící v nové 

průmyslové zóně v Ostravě Hrabové. K přejmenování společnosti z ASUS Czech s.r.o. na 

PEGATRON Czech s.r.o. došlo v srpnu v roce 2008. V dubnu 2010 se společnost rozdělila na 

PEGATRON Czech s.r.o. a ASUS Czech Service s.r.o. 

Výrobní program značky ASUS je zaměřen hlavně na notebooky, tablety, servery a 

pracovní stanice, počítačové komponenty (základní desky, grafické karty, optické mechaniky, 

LCD monitory…), přístroje domácí komunikace (přehrávače, kamery…), PDA a GPS 

navigace a mnoho dalších. Známé jsou především díky své kvalitě mezi mnohými uživateli 

informačních technologií. 

V průmyslové zóně v Ostravě Hrabové má společnost oblast nacházející se na 72 400 m
2
, 

z čehož výrobní závody pokrývají 45 800m
2
. 

Předmětem činnosti PEGATRON Czech s.r.o. je především kompletace a oprava set-top 

boxů a LCD televizorů na základě individuálních požadavků zákazníků. V zákaznickém 

centru v Ostravě jsou rovněž realizovány servisní služby klientům z Evropy, Asie a Severní 

Afriky, kteří používají produkty jak společnosti PEGATRON tak od společnosti ASUS. 

Kompletace produktů je uskutečňována pásovou výrobou. Měsíčně společnost 

zkompletuje přibližně 250 000 set-top boxů a 50 000 LCD televizorů. 

2.2 Filosofie společnosti PEGATRON Czech s.r.o. 

Společnost svou filosofii představuje následovně: 

 Ve své práci se řídíme hodnotami, které platí v celé korporaci 

důrazem na kvalitu, který vede k tomu, že zákazníci dostávají kvalitní řešení za 

odpovídající ceny. 

 Naplňujeme cíl poskytovat pokroková řešení v oblasti IT, která posunují lidi k 

dosažení hranice jejich možností. 

 Systematicky budujeme dlouhodobé vztahy se svými partnery na všech úrovních, ať 

už jde o zákazníky, akcionáře, spotřebitele či média. 

 Pokračujeme v investicích do výzkumu a vývoje. 

V současné době zaměstnává společnost 960 zaměstnanců a je velkou regionální 

hardwarovou společností. Aktivně se podílí na ekonomickém a sociálním rozvoji regionu 
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Severní Moravy. Společnost je členem IT Clustru, který zajišťuje přípravu lidských zdrojů, 

vytváří potenciál pro řešení inovačních projektů a zajišťuje společné aktivity firem v oblasti 

marketingu.  

PEGATRON Czech s.r.o. také rozvíjí spolupráci s vysokými a středními školami 

technického zaměření. Nabízí možnost exkurzí, zajišťuje vyučování studentů středních škol a 

učilišť ve výrobním závodě a rozvíjí také mnohé další aktivity směřující k profesnímu 

uplatnění absolventů těchto škol. Společnost se pravidelně zúčastňuje veletrhu pracovních 

příležitostí Kariéra PLUS ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, kde studenty informuje o 

možnostech zaměstnání, stáží a vedení diplomových prací. 

2.3 Konkurenční výhody společnosti PEGATRON/Unihan 

Mezi silné stránky společnosti se řadí zejména: 

 vysoce talentované týmy s hlubokými znalostmi infomačních technologií, 

 silná IP pozice a patentované portfolio, 

 zkušenosti s hromadnou výrobou a nakupováním „one-stop“, 

 rychlost a pružnost zajištěná klíčovými regionálními výrobními středisky, 

 real-time operační systémy a end-to-end služby. 

Společnost má rovněž kompetence, díky kterým si udržuje své místo na stále se měnícím trhu: 

 konstrukční schopnosti (průmyslová konstrukce, strojní inženýrství, elektronické 

inženýrství, systémové inženýrství), 

 schopnost vertikální integrace, 

 schopnost štíhlých operací. 

Výhodou společnosti je také propracovaný systém firemního vzdělávání (včetně e-

learningu) a rozvoje svých zaměstnanců. Jeho hlavním cílem je poskytnout zaměstnancům 

taková školení a výcviky, která jim pomohou dosáhnout splnění kompetencí nutných k 

úspěšnému výkonu práce na jejich pracovní pozici. 

V průběhu roku 2011 byly v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ 

financovaného Evropskou unií realizovány v PEGATRON Czech s.r.o. například tyto 

tréninky a tréninkové aktivity:  
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- Outdoor training,  

- Skupinový koučink,  

- Rozšířené metody koučingu,  

- Pojetí HR v benchmarkových firmách,  

- E - learning Zákonná školení (BOZP a PO),  

- E - learning Referentská vozidla, 

- E - learning Koučování a budování týmu,  

- E - leasing Time management,  

- Zákaznická orientace,  

- Certifikace operátorů,  

- Managerské minimum pro multifunkční operátory,  

- Organizace práce a plánování. 

Celkem se těchto kurzů postupně zúčastnilo 577 zaměstnanců společnosti. 

2.4 Divize zabezpečující kvalitu 

Společnost PEGATRON se sídlem v Taipei na Taiwanu má celkem sedm departmentů po 

celém světě a 28 sekcí. V rámci PEGATRON Czech s.r.o. je top management pouze 

taiwanský, střední management se skládá z Taiwanců i Čechů a nižší management je 

zastoupen českými vedoucími. 

PEGATRON Czech s.r.o. je nositelem certifikátu ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 

(environment), OHSAS 18001(bezpečnost a ochrana zdraví) a QC080000 (nebezpečné látky v 

produktech). Kopie těchto certifikátů jsou v Příloze č. 1. Dále se společnost řídí firemním 

Etickým kodexem, který vychází z EICC (Společenství elektrotechnického průmyslu) a 

PUReCSR (Systém řízení společenské odpovědnosti organizace), klade důraz na ochranu 

životního prostředí, dohlíží na kvalitu produktu a dbá na dodržování obsahu nebezpečných 

látek v produktech. 

2.4.1 Organizační schéma divize kvality 

Organizační struktura divize kvality společnosti PEGATRON Czech s.r.o. je následovná. 

Ředitel divize kvality je zodpovědný generálnímu řediteli společnosti. Dále se struktura dělí 

na čtyři úseky, za které zodpovídají jednotliví supervizoři těchto úseků. Na prvním se 

zajišťuje kvalita LCD televizorů (dále jen „úsek A), druhým je úsek, kde se zabezpečuje 

kvalita set-top boxů (dále jen „úsek B“). Na úseku A a B se řeší zejména tyto činnosti: 
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- zajištění kvality procesu („Process Quality Assurance“ - PQA), 

- řízení procesu abnormalit („Abnormal Process Control“), 

- řízení při třídění a přepracování („Purge/Rework Control“), 

- výstupní kontrola kvality („Outgoing Quality Control Inspection“ - OQC), 

- vnější kontrola obalů („Outer Box Audit Inspection“ - OBA), 

- inženýrství zákaznické kvality („Customer Quality Engineer“ - CQE). 

Třetí úsek zabývající se kontrolou kvality materiálu (dále jen „úsek C“), má jako hlavní náplň 

zajištění: 

- vstupní kontroly kvality („Incoming Quality Control“ – IQC), 

- kontroly nebezpečných látek („Hazard Substances Free incoming inspection“), 

- inženýr dodavatelské kvality („Supplier Quality Engineering“ - SQE). 

Poslední úsek kontroly kvality (dále jen „úsek D“) má na starosti: 

- systém řízení dokumentů („Document Control Systems“), 

- kalibraci („Calibration“), 

- ESD měření („ESD measurement“), 

- výstupní kontrolu nebezpečných látek („HSF Outgoing Quality Control – OQC“). 

Jednotliví supervizoři úseků poté delegují a dohlíží na práci team leaderů, inženýrů, 

techniků a inspektorů. Pro přehlednost je uvedeno organizační schéma divize kvality v Příloze 

č. 2. 

2.4.2 Systém managementu kvality 

Na obrázku č. 6 je znázorněno, jak funguje systém managementu kvality. Nejdříve úsek 

C zajistí vstupní kontrolu materiálu. Dále se pak úsek A a B postará o zajištění kontroly 

procesu hromadné výroby („MP - Mass Production“), výstupní kontrolu kvality a zkontroluje, 

zda je v pořádku obalový materiál před expedicí hotových produktů.  
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Obrázek č. 6: Schéma systém managementu kvality 

Zdroj: Interní dokumenty 

V praxi to probíhá tak, že pověření pracovníci provedou na svém úseku při zahajování 

nového produktu či při změně procesu tzv. testy spolehlivosti („Quality Reliability 

Engineering -QRE“). 

Zákaznické inženýrství kvality pak posílá zákazníkovi reporty a další požadované 

informace, například přehledy z hromadné výroby. 

Existují dva způsoby managementu kvality ve společnosti PEGATRON/Unihan: 

1. PUreGMS : Pegatron/Unihan Green Management System 

Je to systém řízení kvality a environmentální systém, jehož implementací se 

Pegatorn/Unihan zavazuje chránit životní prostředí a zamezuje používání kontrolovaných 

(nebezpečných) látek v PUreGMS výrobcích. Dále pak také zmírňuje vliv kontrolovaných 

látek na ekosystém a vyhovuje tak souvisejícím zákonům, nařízením a požadavkům 

zákazníka. 

2. PUreCSR : Pegatron/Unihan Corporate Social Responsibility 

Tento systém řízení se skládá z pěti oblastí, které vychází ze Společenství 

elektrotechnického průmyslu („Elektronic Industry Citizenship Coalition - EICC“). 
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 environmentální standardy, 

 bezpečnost a ochrana zdraví, 

 systém řízení kvality, 

 pracovní standardy, 

 etické normy. 

Pro přehlednost o systému PUreGMS v PEGATRON Czech s.r.o. následuje obrázek č. 7. 

 

Obrázek č. 7 Schéma systému PUreGMS 

Zdroj: Interní dokumenty 

Pegatron/Unihan Green politika / HSF politika 

PegatronCorp. se zavazuje neustále zlepšovat kvalitu produktu pomocí inovací, efektivní 

výroby, ekologicky přátelskému designu, včasným dodávkám, spolehlivému servisu, štíhlým 

procesům a komplexnímu vzdělávání, aby zajistil spokojenost zákazníka a překonal jeho 

očekávání. 

Ověření systému řízení kvality 

Systém se ve společnosti PEGATRON Czech s.r.o. pravidelně ověřuje. K ověření 

systému řízení kvality používají interní a externí audity. Interní audit je prováděn dvakrát 

ročně a je založen právě na PUreGMS dokumentaci (ISO a HSF), která je znázorněna níže. 

Tento audit provádí interní auditoři PUreGMS. Externí audit je poté vykonáván jednou ročně 
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nezávislým externím auditorem. Tento audit je realizován ve shodě s normou QC080000 

(IECQ HSPM).  

2.4.3 Oddělení systému kvality 

Mezi pracovní povinnosti oddělení systému kvality patří následujících sedm oddílů. Pro 

ujasnění je přiblížím praktickými příklady. 

Systém řízení kvality 

ISO 9001 definuje takové požadavky na procesní řízení organizace, které mají zajistit, že 

organizace se stará o požadavky zákazníků, dokáže je naplňovat a zná skutečnou kvalitu 

svých služeb. 

Systém řízení kvality ISO 9001:2008 v PEGATRON Czech s.r.o. 

Certifikát EN ISO 9001 byl obdržen v roce 2006.  

ISO 9001 zahrnuje plnění všech požadavků české a evropské legislativy + plnění 

požadavků normy + plnění požadavků zákazníka, včetně postupu pro plánování a kontrolu 

činností, vedoucí ke zlepšování kvality všech činností a výrobků. 

Přehled principů systému řízení kvality: 

- Zaměření na zákazníka 

- Vedení 

- Účast všech 

- Procesní přístup 

- Systémový přístup managementu 

- Neustálé zlepšování 

- Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy. [norma] 

Systém řízení nebezpečných látek QC080000:2005 v PEGATRON Czech s.r.o. 

Je to v podstatě systém řízení nebezpečných látek obsažených ve výrobcích elektrického 

a elektronického průmyslu.  

QC080000 má zamezit používání kontrolovaných (nebezpečných) látek v PUreGMS 

výrobcích, vyhovět souvisejícím zákonům a nařízením, dále pak přispět k ochraně životního 
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prostředí a v neposlední řadě zmírnit vliv nebezpečných látek na ekosystém. V podstatě 

vychází z normy ISO 9001. 

Systém řízení dokumentace 

Norma ISO 9001 popisuje požadavky na řízení vnitrofiremní dokumentace. Jedná se 

např. o požadavky: 

 Schvalování přiměřenosti dokumentů ještě před vydáním. 

 Přezkoumávání a aktualizaci, pokud je to nezbytné, a schválení aktualizovaných 

dokumentů. 

 Zajištění dostupnosti odpovídajících verzí použitelných dokumentů na místech jejich 

používání. 

 Zajištění, aby dokumenty zůstaly čitelné a jasně a přehledně identifikovatelné. 

 Zamezení nezamýšlenému použití zastaralých dokumentů. 

Na obrázku č. 8 lze vidět systém dokumentace Pegatron/Unihan Green Management 

 

Obrázek č. 8: Systém dokumentace Pegatron/Unihan Green management 

Zdroj: Interní dokumenty 

Pro objasnění je uveden na obrázku č. 9 praktický příklad dokumentu společnosti. 

Dokument se týká revize a úprav SOP (standardního operačního postupu). Je zde uveden 

datum revize, strana původního dokumentu, neměnná kapitola, dále pak kdo je původcem 

revize, kdo tento dokument schválil a kdo jej napsal. Nedílnou součástí jsou razítka 

příslušných oddělení a podpisy.  
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Obrázek č. 9: Kontrolní dokument SOP 

Zdroj: Interní dokumenty 

Kontrola bezpečnosti 

Je nutné kontrolovat stroje a zařízení a mít k tomu náležitou dokumentaci. Tato 

dokumentace stvrzuje, že byly stroje či zařízení testovány/přezkoušeny dle jistých pravidel a 

splňují podmínky nutné k udělení licence. V tomto dokumentu je taktéž nezbytná náležitost 

platnosti atestace a zodpovědného pracovníka. Následuje obrázek č. 10, kde je dokumentován 

praktický dokument atestace. 
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Obrázek č. 10: Dokument o splnění kontroly bezpečnosti 

Zdroj: Interní dokumenty 

Kalibrace 

Dalším důležitým souborem úkonů je kalibrace. Společnost si pravidelně stanovuje stav 

mezi hodnotami, které jsou identifikovány měřícími přístroji a hodnotami, které jsou 

realizovány etalony (standardy). Dokument je osvědčení o naměření hodnot, které splnily 

stanovené referenční podmínky. Tento dokument je na obrázku č. 11. 
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Obrázek č. 11: Kalibrační list 

Zdroj: Interní dokumenty 

Testy spolehlivosti technické kvality 

Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona 22/97Sb. uvádět na trh v České republice 

jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno písemné 

ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen označením CE. 

Nyní bych uvedla tři praktické příklady strojů na provádění testů spolehlivosti technické 

kvality, které používá společnost PEGATRON Czech s.r.o.. Při výrobě či montáži 

elektrotechniky jsou stanovená určitá pravidla, která se musí dodržovat, aby byly produkty 

funkční a nezávadné. 

Testování teploty a vlhkosti 

PEGATRON Czech s.r.o. používá tento model o objemu 990 litrů na testování teploty a 

vlhkosti.  Vlhkost se testuje z důvodu ochrany a optimalizace citlivých zařízení nebo investic 

do vybavení. Nízká vlhkost totiž může způsobit zvýšení rizika vzniku statické elektřiny. 
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Rozmezí testované teploty je od -40°C do +180 °C. Vlhkost se poté dá ověřit v rozhraní od 10 

% do 98% R.H. Model je zobrazený na obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 12: Model Weiss WK 1000/40 

Zdroj: Interní dokumenty 

Vibrační testování 

K otestování vibrací používá PEGATRON Czech s.r.o. model 9363-EM s rezonančním 

kmitočtem cívky 76kHz viz Obrázek č. 13. 

 

 

Obrázek č. 13: Model 9363-EM 

Zdroj: Interní dokumenty 
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Testování pádu 

Pádová zkouška vytvoří odolnost samotného produktu především při přepravě a 

manipulaci, například dojde-li k nechtěnému pádu na tvrdý povrch apod.. Zkouška nám může 

odhalit špatnou účinnost obalových materiálů a možnost nastání situace, že je produkt špatně 

zabalen. PEGATRON Czech s.r.o. používá k testování pádu model KD 128A. Maximální 

výška pádu je možná ze 120cm. Model je zobrazen na obrázku č. 14. 

 

Obrázek č. 14: Model KD 128A 

Zdroj: Interní dokumenty 

Výstupní kontrola nebezpečných látek 

Ke kontrole nebezpečných látek společnost využívá speciální přístroje. Jeden z nich 

vidíme na obrázku č. 15. 
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Obrázky č. 15: Kontrola nebezpečných látek 

Zdroj: Interní dokumenty 

2.4.3.1 ESD měření 

Společnost používá mnoho opatření proti elektrostatickému výboji (ESD). Zaměstnanci 

používají speciální obuv, pravidelně se měří a na výrobní lince jsou připoutání proti 

elektrostatickému výboji. Na obrázku je zobrazen měřič ESD. 

 

Obrázek č. 16: Kontrola ESD měření 

Zdroj: Interní dokumenty 

2.4.4 Oddělení kontroly kvality materiálu 

Mezi hlavní náplně práce tohoto oddělení patří: 

 Vstupní kontrola kvality (IQC) 

 Vstupní kontrola přítomnosti nebezpečných látek 

 Dodavatelská kvalita (SQE) 
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2.4.5 Oddělení kvality set-top boxů a LCD televizorů 

Diplomová práce je zpracovávána v tomto oddělení kvality, proto prozatím uvedu 

činnosti tohoto oddělení, které jsou v následující kapitole podrobně rozebrány v rámci 

benchmarkingu. 

Povinnosti oddělení kvality set-top boxů a LCD televizorů: 

 Procesní kontrola kvality (PQA) 

 Řízení procesu abnormalit  

 Řízení procesu přepracování 

 Výstupní kontrola kvality (OQC) 

 Vnější kontrola balení (OBA) 

 Inženýrství zákaznické kvality (CQE) 

3 Analýza řešené problematiky 

 

3.1 Definování hlavních a dílčích cílů diplomové práce 

Hlavního cíle, kterým je aplikace interního benchmarkingu a navrhnutí doporučení k 

vytvoření postupů a přístupů práce technika kvality tak, aby byl technik univerzální a mohl 

zcela nahradit technika z druhého oddělení kvality, chci dosáhnout realizací dílčích cílů, 

kterými jsou: 

- Identifikace silných a slabých stránek v jednotlivých procesech každého oddělení 

kvality. 

- Návrh činností vedoucí k eliminaci slabých stránek. 

Realizací hlavního a dílčích cílů se dosáhne významných přínosů a zabezpečí se 

naplnění podstaty systému řízení, což je neustálé zlepšování. Věřím, že informace získané 

aplikací interního benchmarkingu povedou ke zlepšení celkové výkonnosti techniků kvality. 

Rozhodla jsem se použít model o čtyřech základních fázích, kterými jsou: 

 plánování, 

 sběr dat, 

 analýza, 

 zlepšování. 
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 Plánování. Cílem je rozhodnutí o objektu benchmarkingu. Většinou se realizuje 

přezkoumáním potřeb, kde odhalená vlastní slabá stránka se stane daným objektem 

pro benchmarkingový projekt. Poté následuje výběr partnera či partnerů pro srovnání. 

 Sběr dat. Tato fáze začíná vždy ve vlastní organizaci a cílem je sesbírat informace 

potřebné pro analýzu, sesbírat data o své i partnerově organizaci, shromáždit data 

z jiných zdrojů a všechny je zkontrolovat, ověřit a zdokumentovat. 

 Analýza. Zde nastává systematické třídění informací včetně porovnávání ukazatelů 

z hlediska zjištěných rozdílů a následně přezkoumání, jak společnosti s nejlepší 

prokázanou praxí dosahují excelentní výkonnosti. 

 Zlepšování. Nakonec se definuje budoucí úroveň vlastní výkonnosti, určení a realizace 

způsobu jejího dosažení a následné pečlivé monitorování ukazatelů výkonnosti. 

3.2 Fáze 1 - Plánování 

V rámci fáze plánování je zahrnut sled procesů s hlavním cílem určení objektu 

benchmarkingu a výběr partnera pro benchmarkingový projekt. Tato fáze je plně v pravomoci 

vrcholového vedení.  

Fázi 1 - Plánování můžeme rozdělit do několika následujících kroků: 

 uvědomění si potřeby změny, 

 vyhlášení politiky benchmarkingu, 

 výcvik k benchmarkingu, 

 určení konkrétního objektu benchmarkingu, 

 výběr vhodného partnera pro benchmarking, 

 sestavení benchmarkingového týmu. 

Před samotným začátkem plnění hlavního cíle v rámci fáze plánování je nezbytné 

uvědomění si potřeby změny, změny v zájmu neustálého zlepšování čili změny v používaných 

přístupech v organizaci. Je třeba si odpovědět na pár rozhodovacích otázek, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. 
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Číslo Filtr Odpověď 

1.  

Podpoří změna vyvolána 

potenciálně realizovaným 

benchmarkingem dosažení 

alespoň jednoho strategického 

cíle? 

 

Ano, změna podpoří cíl 

zlepšit výkonnost 

zaměstnanců. 

Umožňuje se tedy další 

úvaha o realizaci 

benchmarkingu. 

 

2.  

Bude realizace změny 

vyvolané potenciálním 

benchmarkingem vyžadovat 

lidské a finanční zdroje nad 

rámec současného rozpočtu a 

běžných kapacit? 

 

Snahou bude co nejrychleji 

realizovat výsledky 

benchmarkingu do běžných 

aktivit organizace, aby se 

předešlo plýtvání těchto 

zdrojů nad rámec běžných 

kapacit. 

 

3.  

Budou naše dosavadní 

přístupy a aktivity neustálého 

zlepšování ovlivněny 

předpokládanými novými 

změnami? 

 

Je třeba se připravit na nové 

změny a snažit se dosavadní 

aktivity zlepšování skloubit a 

koordinovat s nově 

vyvolanými aktivitami. 

4.  

Ovlivní realizace nových 

změn průběh našich 

dosavadních aktivit a procesů 

při plnění požadavků 

zákazníků a dalších 

zainteresovaných stran? 

 

Průběh dosavadních aktivit a 

procesů nové změny jistě 

ovlivní, a proto je nutné dbát 

na to aby tyto dopady 

zainteresované strany 

pociťovaly co nejméně. 

Tabulka č. 1: Souhrn rozhodujících otázek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tyto úvahy uvedené v rozhodovací tabulce vedly ke strategickému rozhodnutí, že 

benchmarking bude zařazen mezi systematicky používané přístupy a metody.  Dalším krokem 

této fáze je stanovení politiky benchmarkingu a informování o ní.  
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Deklaraci benchmarkingu si stanovilo vrcholové vedení společnosti a informovalo o ní 

zainteresované strany, jimiž jsou supervizoři divizí, jež se benchmarking týká a hlavně 

samotní technici kvality. Vyhlášení je sepsáno v tabulce č. 2. 

 

Vyhlášení politiky benchmarkingu divize kvality ve společnosti PEGATRON Czech 

s.r.o. 

1. Benchmarkingem chceme dosáhnout zvýšení výkonnosti techniků kvality. 

2. Zvolili jsme si interní benchmarking dvou divizí kvality.  

3. Benchmarking bereme jako impuls ke změně v přístupech a postupech práce 

techniků kvality s cílem tzv. „univerzálního technika kvality“. 

4. Rozhodujícími aspekty benchmarkingu bude měřitelná výkonnost jednotlivých 

divizí kvality. 

5. V průběhu benchmarkingových aktivit se bude jednat v souladu s etickými 

pravidly chování a budou se uplatňovat poctivé přístupy a metody. 

6. O poslání a výsledcích benchmarkingu budou systematicky informováni 

zástupci všech zainteresovaných stran. 

Tabulka č. 2: Vyhlášení politiky benchmarkingu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším krokem fáze benchmarkingu je výcvik k benchmarkingu. Zainteresované strany 

byly seznámeny s touto metodou pomocí diskuze. Následně jsem rozdala supervizorům 

jednotlivých divizí dokument „Stručně o benchmarkingu“, kde je vysvětlena podstata a 

význam benchmarkingu a je tam také znázorněn model benchmarkingu, dle kterého se budu 

v diplomové práci řídit. Dokument je zobrazen v Příloze č. 3. 

Objektem benchmarkingu je výkonnost práce techniků kvality. Bude se jednat o interní 

benchmarking. Cílem je vytvořit tzv. „univerzálního technika kvality“. Oddělení kvality STB 

a LCD televizorů se, jak je zřejmé z názvu, dělí na dva úseky. První tým kvality se věnuje 

projektům v rámci set-top boxů. Druhý tým kvality se zabývá projekty ohledně LCD 

televizorů. Porovnávat se bude výkonnost práce techniků kvality na těchto dvou úsecích 

kvality. 

V následujícím kroku je třeba si sestavit tým, který se bude benchmarkingovým 

projektem zabývat. Role facilitátora jsem se ujala sama, jelikož je benchmarking mojí 
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iniciativou. Vrcholové vedení zastupuje ředitel kvality, dalšími členy jsou pak supervizorka 

úseku kvality LCD televizorů a supervizor úseku kvality set-top boxů.  

3.3 Fáze 2 - Sběr dat 

V rámci této fáze je nezbytné zjistit výkonnost objektu interního benchmarkingu. Ve 

společnosti jsem absolvovala 14denní odbornou praxi, kde jsem snímkovala pracovní den 

technika kvality. Ředitel kvality mi umožnil spolupracovat na obou divizích firmy na pozici 

technika kvality společně s ostatními techniky kvality pod dohledem supervizorů 

z jednotlivých oddělení kvality. Pro objasnění, první oddělení kvality se zabývá set-top boxy 

(dále jen „STB“) a druhé LCD televizory (dále jen „LCD“). Každý den jsem spolupracovala 

s různými techniky kvality, abych se dozvěděla jednotlivé postupy a přístupy k řešeným 

problémům v rámci náplně práce technika kvality. 

3.3.1 Náplň práce oddělení kvality STB a LCD 

Nyní pro přehlednost uvedu náplně práce oddělení kvality STB a oddělení kvality LCD, 

v dalším pak jejich stručné popisy. 

 Zajištění kvality procesu (PQA) 

 Řízení procesu abnormalit  

 Řízení procesu přepracování 

 Výstupní kontrola kvality (OQC) 

 Vnější kontrola balení (OBA) 

 Inženýrství zákaznické kvality (CQE) 

Zajištění kvality procesu (PQA) 

Hlavní náplní práce je udržování kvality na výrobních linkách. Součástí je pravidelná 

kontrola aktuálnosti a dodržování standardních operačních postupů, kontrolování dodržování 

předpisů pro ESD (elektrostatický výboj) a v neposlední řadě dodržování zavedené metodiky 

5S. Dále pak spolupracují se všemi odděleními společnosti a řeší problémy ohledně kvality. 

Řízení procesu abnormalit  

Řízení procesu abnormalit se na jednotlivých odděleních neliší. Technici kvality pracují 

dle daného standardního operačního postupu (SOP), který je schválen supervizorem daného 

oddělení. Abnormalitu může objevit inspektor na OQC oddělení či při vnější kontrole balení 

(OBA).  Dále přiblížím postup zacházení s abnormalitami v případě chyby materiálu či 
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v případě jiné chyby. Všechny tyto postupy jsou stanoveny ve standardních operačních 

postupech (SOP). 

 

Mohou nastat dvě nejčastější situace abnormalu a to line abnormal a OQC abnormal, 

které blíže přiblížím. 

Line - abnormal  

Line abnormal znamená, že něco nefunguje normálně a úkolem technika je nalézt, kde 

problém nastal a zda byl původem problému například vadný materiál či lidský faktor. Tento 

abnormální stav se objeví během výroby či za chodu linky. Chyby se dělí na hardwarové (dále 

jen „HW“) a softwarové (dále jen „SW“). Dle této chyby se poté posílá informace oddělení, 

které za toto zodpovědné. V případě HW se posílá na oddělení ME - Mechanical Engineering, 

v případě SW na oddělení PE - Production Engineering. Podle závažnosti chyby a požadavků 

oddělení se sesbírá určitý počet kusů a následně se čeká na analýzu z daného oddělení. 

Technik kvality si mezitím zjistí sériové čísla výroby, ať ví, od kterého čísla se musí udělat 

Rework (rework = produkt musí projít opětovně určitou částí procesu). Nakonec pracovníci 

z oddělení IE - Industry Engineer  podle pokynů z vypracované analýzy provedou nápravná 

opatření a provedou zásah do procesu, aby se předcházelo této abnormalitě, která se objevila. 

Samozřejmostí je dokument, který technik kvality sepisuje. Hlavními náležitostmi tohoto 

dokumentu jsou datum, číslo linky, jméno technika kvality, čísla modelu produktu a negativní 

symptom. 

OQC - abnormal 

Tento abnormal je horší než předchozí abnormal. Znamená totiž, že problém byl zjištěn 

až na kontrole na oddělení OQC. Prošel tedy celou linkou i přes balící část a nebyl zjištěn 

zavčasu. Chybu tedy objeví inspektor, který produkt testuje na oddělení OQC. Informaci o 

nálezu technik kvality okamžitě zasílá vedoucímu pracovníkovi linky - teamleader a ten ihned 

kontroluje, zda na lince nejedou produkty se stejnou chybou. Dále se informace posílá opět na 

zodpovědné oddělení, což jsou opět ME, PE či MQC - Material Quality Control. Dané 

oddělení vypracuje analýzu a technik kvality sepíše dokument. 

Zacházení s OQC abnormální chybou: 

1. Inspektor nalezl nějakou abnormalitu nebo neshodu. 
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2. Okamžitě informuje nadřízeného (OQC technika). 

3. Technik dvakrát zkontroluje chybu (v případě, že technik nepotvrdí abnormalitu, 

inspektor pokračuje s běžným testováním). 

4. Zavolání PE, RD, QA, PD, ME, záleží na typu chyby: 

PE, RD - hardware a software abnormalita 

PD - lidské pochybení během montáže 

ME - chyba materiálu 

QA - v každém případě 

5. OQC technik vyplní formulář abnormální chyby a příslušná oddělení potvrdí 

abnormalitu jejich podpisem. 

6. Poté vyplní elektronický formulář abnormální chyby a vloží jej do veřejné složky. 

7. Odeslání souboru s abnormální chybou příslušným oddělením. 

Zacházení s OBA abnormální chybou: 

1. Inspektor nalezl nějakou abnormalitu nebo neshodu. 

2. Okamžitě informuje nadřízeného (OQC, PQA tým lídra nebo PQA techniky). 

3. Nadřízený dvakrát zkontroluje chybu. 

4. Zavolat PQA, PD, W/H. 

5. OBA inspektor vyplní formulář abnormální chyby a příslušná oddělení potvrdí 

abnormalitu jejich podpisem. 

6. Nadřízený vyplní elektronický formulář abnormální chyby a vloží jej do veřejné 

složky. 

7. Odeslat soubor s abnormalitou příslušným oddělením. 

8. PQA lídr přiřadí držitele abnormální chyby. 

9. Držitel zachází s touto abnormální chybou: 

a) Pokud je to nevyhnutelné, svolá mítink s příslušnými odděleními 

b) Odešle všem záznam z mítinku. 

10. Zařízení roztřídění/předělání (sorting/rework) 

11. Pravidelně informuje o stavu roztřídění/předělání po dokončení informuje o výsledku. 

12. Požadování nápravných akcí po odděleních, které mohou za výskyt abnormální chyby. 

13. Informování všech o výsledku. 

14. Uzavření abnormality ve veřejné složce v momentě, kdy jsou obdržené nápravné akce. 
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Zacházení s abnormální chybou v případě materiálu: 

Následující vývojový diagram zobrazuje, jak se zachází s abnormalitou v případě chyby 

materiálu či v případě jiné chyby.  

 

Obrázek č. 15: Vývojový diagram - abnormalita materiálu 

Zdroj: Interní dokumenty 

V případě, že po 5 pracovních dnech stále chybí odpověď od zodpovědného oddělení, 

QA požaduje odpověď po manažerovi oddělení. Po 10 pracovních dnech bez odpovědi QA se 

postupuje požadavek generálnímu řediteli.  

Řízení procesu přepracování 

Proces přepracování stručně dokumentuje vývojový diagram na obrázku č. 16  

s následným popisem nápravy. 
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Obrázek č. 16: Vývojový diagram - proces přepracování 

Zdroj: Interní dokumenty 

Na základě abnormalu, jsou chyby rozděleny na minor, major a critical. V překladu bych 

tyto chyby nazvala jako malé, hlavní a kritické. Dle chyby se dále postupuje buď na tzv. 

sorting či tzv. rework. Sorting znamená, že dle daného čísla modelu produktu se znovu 

kontrolují tři palety před tímto produktem a tři po tomto produktu. Tyto palety by už měly být 

na cestě k zákazníkovi, ale je ještě nezbytná jejich kontrola. Rework znamená, že produkty 

s nalezenou chybou musí jít opětovně na linku a musí projít určitou částí procesu, aby chyba 

byla napravena. 

Výstupní kontrola kvality (OQC) 

Přístup ke kontrole kvality a zlepšování je založen na správném navrhování a kontrole 

procesů. Procedura výstupní kontroly kvality (OQC) byla navržena k tomu, aby poskytovala 

efektivní monitorování procesů kontroly, napříč časem a podmínkami s relativně velkým 
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vzorkem testovaných kusů. Velký počet testovaných kusů redukuje možnost negativního 

dopadu na kvalitu výrobku. 

Cílem je kontrolovat shodu produktu podle specifikace, dále pak identifikovat a napravit 

veškeré vady procesní, materiálové a vady komponentu mající za následek odchylky kvality 

výrobku a v neposlední řadě předejít odeslání vadných výrobků vzniklých během produkce. 

Test výrobku: 

 Kosmetická kontrola 

 Kontrola příslušenství 

 Funkční kontrola 

Tuto kontrolu provádějí inspektoři kvality, kteří jsou pod vedením techniků kvality. 

Z linky jsou jim dováženy produkty ke kontrole, které jsou genericky či náhodně vybrány a 

inspektoři na nich provádějí dané testy.  

Vnější kontrola obalů 

 Kontrola paletového listu 

 Kontrola obsahu palety 

 Kontrola přepravních dokumentů 

 Kontrola vzhledu palety 

Inženýrství zákaznické kvality 

Pokud se obdrží stížnost ze strany zákazníka, inženýrství zákaznické kvality ihned 

informuje všechna související oddělení. Po vypracování analýzy se zjistí příčina stížnosti  

a rozhodne se o nápravných a preventivních opatřeních.  

3.3.2 Snímkování pracovního dne 

Snímek pracovního dne slouží k efektivní formě získání informací o využití pracovního 

času pracovníků. Snímkování nám zmapuje a zkategorizuje činnosti zaměstnanců. Při 

snímkování se postupuje dle daného postupu. Pracovní činnosti jsem zaznamenávala do 

připraveného záznamového archu, který je uveden v příloze č. 4. 

Postup analýzy snímku pracovního dne:  

• výběr pracovníka, seznámení s pracovištěm, vymezení sledovaných dějů, stanovení počtu 

snímků, měření, vyhodnocení snímku. 
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V rámci praxe ve společnosti PEGATRON Czech s.r.o. jsem snímkovala každý den práci 

techniků kvality. Nejdříve jsem si ujasnila, jak budu postupovat při snímkování a připravila 

jsem si záznamový arch. Do archu jsem zaznamenala všechny činnosti, které technici 

vykonávali. Dále jsem se seznamovala se standardními operačními postupy a kontrolovala, 

zda je technici dodržují. 

První týden jsem pracovala na oddělení kvality STB. V následující tabulce jsou uvedeny 

činnosti, které pokrývaly pracovní dobu technika kvality v tomto oddělení. Činnosti jsou 

uvedeny v minutách. Jednotlivé sloupce (STB1, STB2, atd.) značí vždy jeden snímkovaný 

den na oddělení kvality STB.  

Činnost 
STB1 

(min) 

STB2 

(min)  

STB3 

(min)  

STB4 

(min)  

STB5 

(min) 

Dokumentace 45 55 47 35 15 

Konzultace s ostatními 

pracovníky 
44 42 35 23 15 

Čekání  20 14 15 20 10 

Přestávka (oběd) 25 30 30 30 30 

Toaleta 15 15 10 10 5 

Chůze 16 12 18 15 12 

Manipulace s produkty 45 48 50 40 50 

Kontrola linky 100 25 130 128 68 

Pauza na cigaretu 15 15 0 15 10 

Nečinnost 25 45 45 39 50 

Kontrola e-mailů 30 44 20 40 40 

Řešení abnormal situace 20 15 10 0 0 

Přepracování (Sorting/Rework) 40 60 10 20 80 

Práce na OQC 5 10 20 25 60 

Meeting/Handower 25 25 20 20 20 

FAI - kontrola 1. kusu 10 25 20 20 15 

Tabulka č. 3: Souhrn záznamových archů z oddělení kvality STB 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další týden jsem pracovala na oddělení kvality LCD. V následující tabulce jsou uvedeny 

činnosti, které pokrývaly pracovní dobu technika kvality. Činnosti jsou uvedeny v minutách. 

Jednotlivé sloupce (LCD1, LCD2, atd.) značí vždy jeden snímkovaný den na oddělení kvality 

LCD.  
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 Činnost 
LCD1 

(min)  

LCD2  

(min) 

LCD3 

(min)  

LCD4 

(min)  

LCD5 

(min) 

Dokumentace 30 30 50 13 35 

Konzultace s ostatními pracovníky 35 25 30 48 40 

Čekání  20 15 24 10 20 

Přestávka (oběd) 30 30 30 30 30 

Toaleta 10 10 15 10 15 

Chůze 15 10 22 18 20 

Manipulace s produkty 10 20 5 25 15 

Kontrola linky 175 190 170 194 150 

Pauza na cigaretu 0 0 0 0 0 

Nečinnost 40 60 55 45 45 

Kontrola e-mailů 30 20 20 10 10 

Řešení abnormal situace 0 15 0 25 0 

Přepracování (Sorting, Rework) 0 0 0 0 35 

Práce na OQC 60 15 14 22 30 

Meeting/Handower 10 20 20 15 20 

FAI - kontrola 1. kusu 15 20 25 15 15 

Tabulka č. 4: Souhrn záznamových archů z oddělení kvality LCD 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z důvodu objektivního hodnocení jsem pracovala každý den s různými techniky kvality. 

V době praxe pracovalo na oddělení kvality STB šest techniků kvality a na oddělení kvality 

LCD čtyři technici kvality. Analyzovala jsem 8 hodin pracovního dne každého technika 

kvality. 

Data ohledně snímkování pracovního dne jsou připravena k analýze. 

3.3.3 Zvolení vhodných porovnávacích ukazatelů 

Nyní si zvolím několik ukazatelů, kterými budu porovnávat zkoumaná oddělení kvality, 

čili odvedenou práci techniků kvality. 

Vhodným porovnávacím ukazatelem výkonnosti volím jako první ukazatel míru 

zmetkovitosti OQC. V následující tabulce jsou hodnoty míry zmetkovitosti uvedeny 

v procentech. Cílovou hodnotu si stanovil zákazník, skutečná hodnota je pak ta, která by 

opravdu dosažena.  

Ukazatel - Míry zmetkovitosti 

Vypočítáme jej dle následujícího vztahu. Ukazatel nám poukáže na to, jak dané oddělení 

splnila/nesplnila cílové hodnoty zadané zákazníkem. Vztah pro výpočet, je následovný: 
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Σ vady OQC v měsíci / Σ vstupy v měsíci [%] 

Technici kvality se snaží zajistit co nejnižší zmetkovitost. Mohou však nastat případy, 

které technici neovlivní. Typickým příkladem je dodávka málo kvalitního materiálu. Úkolem 

technika je zachytit co nejrychleji tento problém - abnormalitu, a zajistit, aby se dále 

s abnormalitou nekompletovalo, popřípadě zařídit přepracování (rework/sorting).  

Ukazatel - Zákaznické stížnosti 

Společnost má stanovené maximální cílové hodnoty u ukazatele zákaznických stížností. 

Ty vypočítáme dle vztahu: 

∑ stížnosti v měsíci [ks] 

Ukazatel - Navržené návrhy na zlepšení 

Tento ukazatel je také jedním z důležitých. Technici kvality mají povinnost podávat 

návrhy na zlepšení, jakmile dostanou nápad, kde by mohla společnost ušetřit. Aby o těchto 

zlepšovacích návrzích přemýšleli doslova „na každém kroku“, stanovila společnost měsíční 

cílové hodnoty těchto návrhů, které se pak přičítají k celkové výkonnosti oddělení kvality. 

Ukazatel se vypočítá dle vztahu: 

∑ návrhů na zlepšení v měsíci [ks] 

Ukazatel - Rozdíl mezi plánovaným a skutečným rozpočtem 

Tento ukazatel nám ukazuje, jak oddělení hospodařilo s plánovaným rozpočtem, zda 

dodrželo jeho maximální hodnotu, či jej překročilo. 

[(Opravdu spotřebovaná částka / množství plánovaného rozpočtu) -1] * 100 [%] 

Ukazatel - Souhrnné plnění cílů 

Tímto ukazatelem můžeme zhodnotit celkové plnění cílů oddělení kvality. Kromě všech 

ukazatelů, které jsem zmínila v předchozím textu je do něj započítána i míra výnosnosti. 

Tento ukazatel je vypočítán podle vztahu: 

dosažené položky / všechny položky 
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3.4 Fáze 3 – Analýza 

Sesbíraná data ze snímků pracovního dne jsem následovně zpracovala. Nejdříve jsem 

data seřadila podle důležitosti činností. Poté jsem z pěti snímků pracovního dne techniků 

kvality z oddělení kvality STB a následně i LCD vypočítala průměr a tyto průměry jsem 

procentuálně vyčíslila. Součet jednoho pracovního dne nám udává 480 minut, což je 8 

pracovních hodin. V procentech se tato doba rovná 100 %. 

Pořadí Činnost 
STB 

(min) 

LCD 

(min) 

STB  

(%) 

LCD 

 (%) 
1 Kontrola linky 90,2 175,8 18,79 36,63 

2 FAI -kontrola 1. kusu 18 18 3,75 3,75 

3 Dokumentace 39,4 31,6 8,21 6,58 

4 Konzultace 31,8 35,6 6,63 7,42 

5 Kontrola e-mailů 34,8 18 7,25 3,75 

6 Meeting/Handower 22 17 4,58 3,54 

7 Práce na OQC 24 28,2 5,00 5,88 

8 Řešení abnormal situace 9 8 1,88 1,67 

9 Manipulace s produkty 46,6 15 9,71 3,13 

10 Přepracování (Sorting, Rework) 42 7 8,75 1,46 

11 Chůze 14,6 17 3,04 3,54 

12 Toaleta 11 12 2,29 2,50 

13 Přestávka (oběd) 29 30 6,04 6,25 

14 Čekání 15,8 17,8 3,29 3,71 

15 Pauza na cigaretu 11 0 2,29 0,00 

16 Nečinnost 40,8 49 8,50 10,21 

  Celkem 480 480 100 100 

Tabulka č. 5: Průměrný čas jednotlivých činností 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posléze jsem vytvořila koláčové diagramy, které zobrazí souhrn časového rozložení 

pracovního dne technika kvality jak na oddělení kvality STB tak i na oddělení kvality LCD.  

Oddělení pracující se set-top boxy je zobrazeno v grafu č. 1. a oddělení, které se zabývá LCD 

televizory ukazuje graf č. 2. Výchozí data pro koláčové diagramy jsou v tabulce č. 5. 
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Graf č. 1: Časové rozložení činností techniků kvality STB 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V koláčovém diagramu (graf č. 1) lze vidět rozložení činností techniků kvality. Nejdelší 

část pracovního dne zabere technikům jednoznačně kontrola linky (19%). Na oddělení STB se 

technici hodně zabývají manipulací s produkty (10%), přepracováním (9%) a nečinností (9%). 

Tyto závěry jsou uvedeny zaokrouhleně, stejně tomu tak je i v následujícím grafu. 
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Graf č. 2: Časové rozložení činností techniků kvality LCD 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V koláčovém diagramu (graf č. 2) lze vidět rozložení činností techniků kvality z druhého 

oddělení. Nejdelší část pracovního dne zabere technikům jednoznačně kontrola linky (37%). 

Poté se zde technici hodně zabývají nečinností (10%), konzultacemi (7%) a dokumentací 

(7%). 

Z provedených koláčových diagramů hodnotíme jako lepší oddělení kvality LCD. Zřejmě 

zvýšenou kontrolou na lince, jsou technici kvality schopni zachytit včas abnormality a 

předcházet tak přepracování, což je buď rework nebo sorting produktů. S přepracováním úzce 

souvisí manipulace s produkty, protože je musí převážet např. na jinou linku či do jiné části 

haly.  

Tyto výsledky ověřím ještě sloupcovými grafy. 

V koláčových diagramech jsem vyčetla, že v pracovní den technika kvality převládá 

jedna činnost a tou je kontrola linky. Tuto činnost zobrazím zvlášť v následujícím grafu, aby 

nezkreslovala grafy souhrnnějšího typu, které jsou uvedeny posléze. 
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Graf č. 3: Procentuální rozložení činnosti kontroly linky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V oddělení kvality STB činnost kontrola linky trvá 19% času z celé doby směny, na 

oddělení kvality LCD pak zabírá celých 37%. Můžu tedy posoudit, že u LCD televizorů 

technici kvality tráví u linky skoro dvojnásobnou dobu. Z toho usuzuji, že většina činností, 

které musí řešit technik kvality STB vyplývá z nedostatečné kontroly linky. 

 

Graf č. 4: Procentuální rozložení činnosti číslo 2 - 9 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu č. 4 můžeme posoudit další činnosti jednotlivých oddělení. Kontrola 1. kusu 

(FAI) trvá na obou odděleních stejně, i když konečné produkty, které se kontrolují, nemají 

stejný charakter. Činnostmi pojmenovanými dokumentace, kontrola e-mailů, 

meeting/handower, řešení abnormal situace a manipulací s produkty se zabývá více oddělení 

kvality STB. Oddělení kvality LCD se zabývá více konzultací a práci na OQC. 

Tento graf nás upozorňuje zejména na zvýšenou manipulaci produkty techniků kvality a 

kontrolu e-mailů techniků STB. 

Nyní si zhodnotíme dalších sedm činností prezentovaných v grafu č. 5. 

 

Graf č. 5: Procentuální rozložení činnosti číslo 10 - 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 5 lze vyčíst, že oddělení kvality STB se výrazně více zabývá činností 

přepracování (sorting, rework) a také můžeme usuzovat, že jsou na tomto oddělení kuřáci, 

kdežto technici kvality z druhého sledovaného oddělení jsou nekuřáci. Technici kvality na 

oddělení kvality LCD dle grafu se více pohybují po výrobní hale, mají delší přestávku na 

oběd, více čekají a častěji chodí na toaletu. Tyto rozdíly jsou ovšem zanedbatelně malé (max 

0,5%), takže jim nepřisuzuji velký význam. Mají také zvýšenou nečinnost, ale opět je zde 

rozdíl asi jen 1,5%. 
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Celkové hodnocení sloupcových grafů nám potvrzuje úvahu po zhodnocení 

prostřednictvím koláčových diagramů. Oddělení kvality STB zřejmě nevěnuje vysokou 

pozornost kontrole linky a následně musí řešit přepracování, s čímž souvisí i manipulace 

s produkty a dokumentace. Na vině také může být méně kvalitní materiál, a tím větší 

zmetkovitost na oddělení kvality STB. Přece jen se jedná o úplně jiné produkty výroby. 

Nyní porovnám obě oddělení pomocí ukazatelů, které jsou popsány výše. V tabulkách 

používám zkratku CH, která znamená cílová hodnota a SH což je současná hodnota.  Žlutě 

jsou pak vyobrazeny nesplněné hodnoty ukazatelů. 

Ukazatel - Míra zmetkovitosti 

měsíc  LCD STB měsíc  LCD STB 

 CH SH CH SH  CH SH CH SH 

Leden ≤0,6% 0,4% ≤0,8% 0,76% Červenec ≤0,8% 0,7% ≤0,7% 0,34% 

Únor ≤0,6% 0,3% ≤0,8% 0,45% Srpen ≤0,8% 0,7% ≤0,7% 0,18% 

Březen ≤1% 1,0% ≤0,8% 0,43% Září ≤0,8% 0,3% ≤0,7% 0,57% 

Duben ≤1% 1,3% ≤0,8% 0,69% Říjen ≤0,6% 0,3% ≤0,7% 0,61% 

Květen ≤1% 0,9% ≤0,8% 0,55% Listopad ≤0,6% 0,3% ≤0,7% 0,31% 

Červen ≤0,8% 1,3% ≤0,8% 0,56% Prosinec ≤0,6% 0,8% ≤0,7% 0,13% 

Tabulka č. 6: Ukazatel míry zmetkovitosti v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 6 mohu vyčíst, že oddělení kvality STB mělo všechny měsíce nižší míru 

zmetkovitosti, než požadoval zákazník. Vedlo si tedy lépe než oddělení kvality LCD. To 

v měsíci dubnu, červnu a prosinci nesplnilo zadaný požadavek maximální cílové hodnoty a 

hodnotu překročilo. Nejhůře na tom je měsíc červen. 

Ukazatel - Zákaznické stížnosti 

měsíc LCD STB měsíc LCD STB 

  CH SH CH SH   CH SH CH SH 

Leden = 0 0 ≤1 2 Červenec = 0 0 ≤1 0 

Únor = 0 0 ≤1 0 Srpen = 0 0 ≤1 0 

Březen = 0 0 ≤1 0 Září = 0 0 ≤1 0 

Duben = 0 0 ≤1 0 Říjen = 0 0 ≤1 0 

Květen = 0 0 ≤1 1 Listopad = 0 0 ≤1 0 

Červen = 0 0 ≤1 0 Prosinec = 0 0 ≤1 0 

Tabulka č. 7: Ukazatel zákaznických stížností v ks 

Zdroj: Vlastní zpracování 



59 

 

Tabulka č. 7 nám zobrazuje, že zákaznické stížnosti zvládlo oddělení kvality LCD 

s nulovým výskytem. Oddělení  STB mělo v měsíci lednu dvě zákaznické stížnosti, což je o 

jednu více, než je povolená cílová hodnota. V tomto ukazateli si tedy lépe vedlo oddělení 

kvality LCD. 

Ukazatel - Navržené návrhy na zlepšení 

měsíc LCD STB měsíc LCD STB 

  CH SH CH SH   CH SH CH SH 

Leden ≥1 1 ≥1 1 Červenec ≥1 1 ≥1 1 

Únor ≥1 1 ≥1 0 Srpen ≥1 0 ≥1 1 

Březen ≥1 1 ≥1 0 Září ≥1 1 ≥1 0 

Duben ≥1 0 ≥1 0 Říjen ≥1 0 ≥1 0 

Květen ≥1 0 ≥1 0 Listopad ≥1 1 ≥1 0 

Červen ≥1 1 ≥1 0 Prosinec ≥1 1 ≥1 1 

Tabulka č. 8: Ukazatel navržených návrhů na zlepšení v ks 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Technici kvality na oddělení kvality by měli podat každý měsíc alespoň jeden návrh na 

zlepšení v rámci procesu celkové kompletace či na oddělení OQC. Návrh na zlepšení se může 

týkat čehokoli, co společnosti ušetří peníze, čas atd. Tabulka č. 8 znázorňuje, že oddělení 

kvality LCD splnilo tento požadavek osmkrát, tzn. přibližně z  66%. Naopak oddělení kvality 

STB tento požadavek splnilo přibližně z 33%. Z tohoto výsledku ukazatele můžeme soudit, že 

technici kvality z oddělení LCD jsou kreativněji založení a mají větší snahu plnit tento 

požadavek. 

Ukazatel - Rozdíl mezi plánovaným a skutečným rozpočtem 

měsíc LCD STB měsíc LCD STB 

  CH SH CH SH   CH SH CH SH 

Leden <3% -21,1% <3% -3,64% Červenec <3% 8,80% ≥1 -2,59% 

Únor <3% -2,8% <3% -4,48% Srpen <3% -7,1% ≥1 -22,15% 

Březen <3% -12,4% <3% -6,45% Září <3% -23,8% ≥1 -38,66% 

Duben <3% -15,7% <3% -1,16% Říjen <3% 1,30% ≥1 -18,99% 

Květen <3% 3,30% <3% 1,45% Listopad <3% -8,40% ≥1 -2,76% 

Červen <3% -8,5% <3% -1,93% Prosinec <3% -12,70% ≥1 1,22% 

Tabulka č. 9: Ukazatel rozdílu mezi plánovaným a skutečným rozpočtem v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Maximální možnou hodnotu překročilo oddělení kvality LCD a to dvakrát, v měsíci 

květnu a v červenci. Tyto výsledky dokumentuje tabulka č. 9. Tento ukazatel je prozatím jako 

jediný pozitivně nakloněn k oddělení STB.  

Ukazatel - Souhrnné plnění cílů 

 

Graf č. 6: Ukazatel souhrnného plnění cílů v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 6 nám zobrazuje, jak daná oddělení kvality celkově plnila zadané cílové hodnoty. 

Oddělení LCD si v tomto grafu vede mnohem lépe než oddělení kvality STB, které má lepší 

výsledky pouze ve dvou měsících, dubnu a prosinci. 

Celkovým hodnocením mohu stanovit lepšího partnera a tím je oddělení kvality LCD. 

Oddělení kvality STB mělo lepší výsledky pouze v ukazateli měřícím míru zmetkovitosti. 

Ostatní ukazatele naznačují, že oddělení kvality LCD má více silných stránek a slabší 

oddělení se od něj má proto určitě co učit. 

3.5 Fáze 4 – Zlepšování 

Hlavním úkolem této fáze je definování budoucí úrovně výkonnosti sledovaných 

oddělení, určení a realizace způsobu jejího dosažení a následné monitorování.  

Nejdříve identifikuji slabé stránky každého oddělení a následně na ně navrhnu příslušná 

opatření. 
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Identifikování slabých stránek oddělení kvality STB 

 nedostačující kontrola linek 

 časté přepracování (sorting, rework) 

 technici kvality jsou kuřáci 

 nízká aktivita techniků kvality v podávání návrhů na zlepšení  

Identifikování slabých stránek oddělení kvality LCD 

 zvýšená nečinnost/prostoje 

 nedodržení plánovaného rozpočtu 

3.5.1 Návrhy a doporučení 

Společnost PEGATRON Czech s.r.o. má velmi dobře zavedenou divizi kvality. 

Supervizoři jednotlivých oddělení musí neustále sledovat a motivovat techniky kvality 

k vyššímu výkonu a vyhnout se tak kritickým situacím, kdy jejich oddělení kvality nesplňuje 

zadané cílové hodnoty. 

Oddělení kvality STB by si mělo vzít za příklad svého benchmarkingového partnera 

oddělení kvality LCD hned v několika oblastech. Nejdůležitější z nich je zaměření se na 

zvýšenou kontrolu linky a předcházení tak abnormalům. Pokud se technici kvality více zaměří 

na kontrolování linky, pravděpodobněji tak dříve zachytí chyby, které se následně musí řešit 

přepracováním, ať už reworkem či sortingem. Vyhnou se tak také času strávenému kontrole 

těchto přepracování, manipulaci s produkty, dokumentaci a konzultování těchto procesů.  

Dalším návrhem je zavedení strhávání mzdové sazby zaměstnancům, kteří kouří. Kuřáci 

z oddělení kvality STB stráví z celkového času směny na cigaretě průměrně 11minut, ke 

kterým by se měla připočítat ještě chůze. Optimálně bych zavedla kuřákům mzdovou srážku 

jedné hodiny denně, protože vidím možnost situace, že při snížení nižší částky by si kuřáci 

mohli myslet, že mají danou pauzu na cigaretu nezaplacenou a trávili by na pauze více času. 

Díky nízké aktivitě v  návrhu na zlepšení bych doporučila motivovat zaměstnance tzv. 

zásluhovým odměňováním. Peněžní bonusy zaměstnance odmění za jejich kreativní nápady. 

Bonusy by nemusely být peněžní, ale i jiné motivující, např. stravenky, permanentky do 
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fitness center, poukázky do kina apod. Pokud se vyhlásí soutěž, které oddělení bude mít např. 

za půl roku více návrhu na zlepšení, výherní tým získá bonus. 

V průběhu vypracování diplomové práce došlo ve společnosti k velké organizační změně. 

Začátkem ledna společnost kompletně ukončila výrobu LCD televizorů a set-top boxů a 

přeorientovala se na opravárenství. Zůstaly zachovány dvě oddělení kvality, a to 

opravárenství PC základní desky a opravárenství set-top boxů. Na každém oddělení kvality 

momentálně pracují dva technici kvality pod dohledem nadřízených supervizorů. 

V rámci této změny je pravděpodobně nereálné uskutečnit hlavní doporučení, které jsem 

měla v plánu ihned po vykonání praxe ve společnosti. Toto doporučení se týkalo rotace 

techniků kvality mezi odděleními kvality. Technici by tak získali zkušenosti a rozšířili si 

znalosti techniků kvality z druhého oddělení. Kvůli snížení počtu techniků kvality bude 

komplikovanější zrealizovat toto doporučení, ale jistě by pro společnost bylo přínosné. 

Technik kvality by se poté stal univerzálním a mohl by při potřebě plně zastoupit technika 

kvality z druhého oddělení.  Technici používají podobné či stejné standardní operační postupy 

při vykonávání své náplně práce. Při realizaci rotace bych dále navrhla školení techniků 

kvality, které se bude konat v plném obsazení jak supervizorů, tak techniků kvality. Na tomto 

školení se technici vzájemně seznámí s rozlišnými projekty.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo provést aplikaci interního benchmarkingu v dané 

společnosti PEGATRON Czech s.r.o. a navrhnutí doporučení, která povedou k vytvoření 

postupů a přístupů práce technika kvality tak, aby byl technik univerzální a mohl zcela 

nahradit technika kvality z druhého oddělení kvality. 

Interní benchmarking daný objekt zkoumá v rámci jedné společnosti. Není zde tedy 

možné porovnat se se špičkovým partnerem (např. konkurentem), za to je mnohem jednodušší 

přístup ke sběru dat pro aplikaci benchmarkingu. Tento benchmarking vyhodnotí, v čem je 

dané oddělení lepší / horší. Identifikované slabé stránky se poté snaží eliminovat 

navrhovanými opatřeními. 

V první kapitole jsem se věnovala teoretickému pojetí benchmarkingu a hodnocení 

výkonnosti. Zařadila jsem benchmarking v rámci systému managementu kvality, 

charakterizovala jsem jej, poté jsem popsala jednotlivé přístupy a typy benchmarkingu a 

popsala různé typy modelu. Dále jsem pak shrnula vývoj benchmarkingu v České republice a 

vydefinovala pracovní výkonnost a její hodnocení. 

Ve druhé kapitole jsem představila společnost PEGATRON Czech s.r.o. a 

charakterizovala její divizi zabezpečující kvalitu.  

V poslední kapitole jsem se věnovala aplikaci interního benchmarkingu. Provedla 

jsem všechny čtyři základní fáze. První fázi jsem celý benchmarking naplánovala spolu se 

stanovením politiky benchmarkingu ve společnosti. Druhá fáze zahrnovala sběr dat, kde jsem 

definovala náplň práce technika kvality, zobrazila jsem snímek pracovního dne a zvolila 

vhodné ukazatele hodnocení výkonnosti. V třetí fázi jsem sesbíraná data a poznatky 

zanalyzovala. Poslední fáze zlepšování zahrnuje identifikování slabých stránek a doporučení 

jak tyto slabé stránky eliminovat. Navržená doporučení samozřejmě potřebují prostor pro 

debatu vrcholového vedení společnosti a záleží jen na nich, zda využijí některý s návrhů na 

zlepšení. 
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Seznam použitých zkratek 

APQP - Americké centrum pro produktivitu a kvalitu 

ASQ - Americká společnost pro jakost 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CQE - inženýrství zákaznické kvality 

ČSJ - Česká společnost pro jakost 

EICC - Společenství elektrotechnického průmyslu 

ESD - elektrostatický výboj 

FAI - kontrola prvního kusu 

GBN - Global Benchmarking Network 

HSF- výstupní kontrola nebezpečných látek  

HSPM - Electric and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process          

Management Systém Requirements 

IECQ – Quality Assesment Systém for Electronic Components 

IT - informační technologie 

LCD - LCD televizor 

ME - inženýři mechaniky 

MP - hromadná výroba 

MQC - kontrola kvality materiálu 

OBA - vnější kontrola balení 

OQC - výstupní kontrola kvality 

PD - výrobní oddělení 

PDA - kapesní počítač 

PE - procesní inženýři 

PQA - zajištění kvality procesu 

PUreCSR - systém řízení vycházející ze Společenství elektrotechnického průmyslu 



67 

 

PUreGMS - systém řízení kvality a environmentální systém 

QA - oddělení kontroly kvality 

QRE - testy spolehlivosti 

R.H. - relativní vlhkost 

RD - Oddělení pro výzkum a vývoj 

SOP - standardní operační postup 

SQE - dodavatelská kvalita 

STB - set-top box 

TQM - total quality management 

WH - sklad 

Ve zkratkách PUreCSR a PUreGMS znamená „re“: 

- reduce (zmírnit), reuse (znovu použít), recycle (recyklovat), recovery (obnovit), 

replace (nahradit) a repair (opravit) 
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Příloha č. 1: Certifikáty společnosti PEGATRON Czech s. r. o. 

ISO 9001:2008 

 

 

 



 

ISO 14001:2004 

 

 



 

QC080000:2005 

 

 



 

OHSAS 18001:2007 



 

 

Příloha č. 2: Organizační schéma divize kvality 



 

 

Příloha č. 3: Dokument „Stručně o benchmarkingu“ 

Benchmarking je metoda řízení kvality. Je to metoda zlepšování učením se od druhých, 

způsob řízení změny. Je to neustále pokračující činnost, která se snaží nalézt nejlepší 

praktické postupy uvnitř organizací s podobnými funkcemi a jejímž smyslem je dosáhnout 

lepších výkonů ve vlastní organizaci. 

 

Benchmarking je technika trvalé optimalizace, která porovnává a analyzuje procesy za 

účelem zjistit nejlepší praxe (praktické postupy), s nimiž se pak organizace poměřuje. 

 

Benchmarking umožnuje organizaci: 

· neustále se zlepšovat; 

· měřit výkon; 

· porovnávat výkon své organizace s jinými či v rámci své organizace; 

· zvyšovat kvalitu. 

Model benchmarkingu 

Charakteristika čtyř základních fází modelu benchmarkingu podle APQP: 

 Plánování. Cílem je rozhodnutí o objektu benchmarkingu. Většinou se realizuje 

přezkoumáním potřeb, kde odhalená vlastní slabá stránka se stane daným objektem 

pro benchmarkingový projekt. Poté následuje výběr partnera či partnerů pro srovnání. 

 Sběr dat. Tato fáze začíná vždy ve vlastní organizaci a cílem je sesbírat informace 

potřebné pro analýzu, sesbírat data o své i partnerově organizaci, shromáždit data 

z jiných zdrojů a všechny je zkontrolovat, ověřit a zdokumentovat. 

 Analýza. Zde nastává systematické třídění informací včetně porovnávání ukazatelů 

z hlediska zjištěných rozdílů a následně prozkoumání, jak společnosti s nejlepší 

prokázanou praxí dosahují excelentní výkonnosti. 

 Zlepšování. Nakonec se definuje budoucí úroveň vlastní výkonnosti, určení a realizace 

způsobu jejího dosažení a následné pečlivé monitorování ukazatelů výkonnosti. 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Záznamový arch 

Záznamový arch - Snímek pracovního dne 

Datum Oddělení kvality  Technik 
kvality 

      

Činnost čas "od" čas "do" 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


