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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá sebehodnocením společnosti pomocí modelu 

excelence EFQM. V teoretické části je popsána hodnocená společnost a její 

systém řízení. Následuje charakteristika a popis modelu EFQM. Praktická část se 

zabývá hodnocením společnosti pomocí dotazníku s následným vyhodnocením a 

zpracováním silných a slabých stránek. Nedílnou součástí jsou návrhy oblastí pro 

zlepšení.  

 

Klíčová slova:  

sebehodnocení, Model excelence EFQM, dotazníková metoda, silné a slabé 

stránky 

 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with the self-assessment of society through the 

EFQM excellence model. In the theoretical section describes rated company and 

its management system. The following is a description of the characteristics of the 

EFQM model. The practical part deals with the evaluation of the company using a 

questionnaire with subsequent evaluation and processing strengths and 

weaknesses. An integral part of the proposals are areas for improvement. 
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Self-Assessment, EFQM excellence model, questionnaire, strengths and 

weaknesses
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1 ÚVOD 

V souvislosti s rozvojem obchodu se začal objevovat pojem jakost. První 

zmínky tohoto slova se objevily již před naším letopočtem. Nejstarší definice 

pojmu „jakost“ je přisuzována řeckému filosofu Aristotelovi (322 př.Kr.). Chápání 

pojmu jakost prošla v posledních letech vývojem. Existuje mnoho definic vymezení 

pojmu jakost. Uvedeme si pár z nich od významných osobností z oblasti 

managementu jakosti: [1] 

 „Jakost je způsobilost k užití.“ (Joseph Moses Juran) 

 „Jakost je shoda s požadavky.“ (Philip B. Crosby) 

 „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“ (Armand V. Feigenbaum) [1] 

 

Dalších výkladů pojmu „jakost“ je ještě mnoho a proto bylo nutné stanovit 

jednu obecnou definici. Tuto definici uvádí mezinárodní norma ISO 9000 [1]. 

Definice jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 je následující:  

 „Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [1]. 

 

Vysvětlení výše zmíněné definice: 

- „stupeň“ činí z jakosti měřitelnou kategorii, jejíž úroveň jsme schopni 

rozlišovat, 

- „požadavky“ jsou obvykle kombinace požadavků externích 

zákazníků, dalších zainteresovaných stran a také legislativy, 

- „inherentní charakteristika“ patří takovému znaku výrobku, služby, 

apod., který je pro daný produkt typický (např. vůně pro parfém, 

výkon motoru apod.). [1]  

Schopnost uspokojit potřeby zákazníků není zabezpečeno samotnou 

výrobou výrobků nebo poskytnutím služby, ale rozhodující jsou procesy, které jim 

předcházejí.  
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V dnešní době je ISO certifikace společnosti brána jako standard. Ale čím 

se odlišit od konkurence a dosáhnout tak kvalitních výsledků a s tím spojených i 

úspěchů? Snad jedinou radou je, zaměřit se na způsob řízení jakosti ve firmě, její 

neustále zlepšování a prosazovaní společenské odpovědnosti. 

Záměrem popisované společnosti je být trvale úspěšná a to nejen 

z ekonomického hlediska. Prvním důležitým mezníkem byla certifikace, od které již 

uběhlo pár let. A co dál? Je na čase společnost posunout o krok dál. 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit společnost a její systém 

managementu podle modelu EFQM za pomocí dotazníku a zpracování 

sebehodnotící zprávy. Dalším důvodem ke zpracování sebehodnocení je i 

zamýšlená účast v soutěži Národní cena kvality České republiky.  

Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je podrobněji popsána 

společnost, její jednotlivá oddělení, výrobky, které nabízí, specifikován systém 

řízení a vysvětlení modelu excelence. Prakticky zaměřená pasáž je věnována 

samotnému sebehodnocení a zjištění silných a slabých stránek. 
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2 POPIS PODNIKU A JEHO SYSTÉM ŘÍZENÍ 

2.1 Představení společnosti 

Pro účely diplomové práce je používán fiktivní název společnosti.  

Společnost Katjatech s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v Brně 

v roce 1999.  

Předmětem podnikání podle obchodního rejstříku je: 

 koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

 výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků.  

 

Katjatech s.r.o. je výhradním distributorem zahraničního výrobce 

průmyslových tiskáren používaných k označování výrobků pro Českou republiku. 

Mezi hlavní činnosti patří prodej, instalace, záruční a pozáruční servis těchto 

průmyslových tiskáren, ale také dodávka veškerého spotřebního materiálu a 

náhradních dílů. 

Společnost můžeme zařadit do malých podniků, jelikož má do 50 

zaměstnanců a roční obrat nepřevyšuje 10 mil. EUR.  

Aby společnost byla zákazníkům co nejblíže a zároveň šetřila náklady, má 

zaměstnance z různých částí republiky. Jedná se o servisní techniky a obchodní 

zástupce. Brněnské sídlo společnosti je zároveň i centrálou, kde jsou všichni řídící 

pracovníci a ostatní zaměstnanci z jednotlivých oddělení.  

Popis jednotlivých oddělení společnosti. 

 Obchodní oddělení společnosti 2.1.1

Obchodní oddělení je v podstatě nejmladším oddělením celé společnosti. 

V začátcích fungování Katjatech s r.o. byl prodejcem pro celou republiku jednatel 

a jeden obchodní zástupce. V roce 2009 došlo k rozšíření obchodního oddělení o 

4 nové obchodní zástupce. Území republiky se pomyslně rozdělilo na 4 části – 
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sever, jih, východ, západ, a každý obchodní zástupce má na starosti svou oblast 

podle místa svého bydliště.  

V současné době tým obchodního oddělení tvoří: 

 obchodní ředitel 

 4 obchodní zástupci 

 3 administrativní pracovnice BackOffice 

 asistentka jednatele 

 

Popis pracovních činností jednotlivých pozic. 

Pozice: obchodní ředitel, dále OŘ 

- Řízení a kontrola činnosti OZ a AP 

- Obchodní činnost u vybraných zákazníků 

- Stanovení cen a slev 

- Správa dat o partnerech v IS 

 

Pozice: obchodní zástupce, dále OZ 

- Akvizice nových zákazníků 

- Péče o stávající zákazníky 

- Řízení činnosti AP 

- Reprezentace společnosti u zákazníků a na veletrzích 

- Správa dat o partnerech v IS 

 

Pozice: administrativní pracovnice BackOffice, dále AP 

- Administrativní činnost spojená s chodem společnosti 

- Komunikace se zákazníky, dodavateli a účastníky dalších oddělení 

- Správa dat v IS 

- Vytváření cenových nabídek 
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Pozice: asistentka jednatele 

- Obchodní a administrativní podpora jednatele 

- Shodné činnosti s AP 

- Objednávání zařízení 

- Komunikace se zahraničními partnery 

- Zajištění legislativních povinností a požadavků společnosti z oblasti 

chemických látek, ovzduší, odpady, revize  

 

Každé pondělí probíhá obchodní porada v sídle společnosti za účasti 

řídících pracovníků, asistentky jednatele a obchodních pracovnicí BackOffice. 

Cílem porady je zjištění stavu zásob tiskáren, přehled instalací na daný týden a 

sdělení požadavků na objednání zařízení. 

 Servisní oddělení společnosti 2.1.2

Servisní oddělení se budovalo od vzniku Katjatech s r.o. s cílem být 

zákazníkovi co nejblíže a moci conejrychleji odstranit případnou poruchu zařízení. 

Momentálně je tým servisního oddělení tvořen: 

 Vedoucí servisu 

 3 servisní technici v Brně 

 1 servisní inženýr v Brně 

 6 servisních techniků po celé republice 

 

Popis pracovních činností jednotlivých pozic. 

Pozice: vedoucí servisu, dále jen VS 

- Plánování, řízení, kontrola servisní činnosti servisních techniků 

- Komunikace se zákazníkem 

- Zadávání dat do IS společnosti 

- Zasílání cenových nabídek na prohlídky, náhradní díly a další 

- Podpora pro obchodní oddělení  

- Účast na pravidelných poradách společnosti 
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- Účast na poradách vedení 

- Plánování technického školení  

- Příprava dokumentů k instalacím zařízení 

- Řešení reklamací a stížností týkající se servisu 

- Zajištění revizních kontrol zařízení 

- Zajištění logistiky zařízení určených k instalaci, zapůjčení nebo 

předvádění 

 

Pozice: servisní technik, dále jen ST 

- Telefonická podpora pro zákazníky 

- Technická podpora pro obchodní oddělení 

- Zavádění servisních zpráv a provádění skladových přesunů, v IS 

společnosti 

- Účast na veletrzích a výstavách 

- Servisní činnost 

 

Pozice: servisní inženýr 

- Technická podpora obchodního a servisního týmu – hardware a 

software 

- Přímý každodenní (telefonický, e-mailový, konferenční hovory) kontakt 

s týmem expertů v zahraničí 

- Každodenní kontakt se zákazníky ohledně technických záležitostí 

- Provádění technických školení a prezentací servisního týmu, 

obchodního týmu, zákazníků 

- Záležitosti s vysokou prioritou, návrh a realizace řešení 

- Příprava technické části projektů 

- Speciální aplikace – vývoj aplikací v NET 

- Implementace software od dodavatele u zákazníka 

- Uvádění nových výrobků na trh a jejich kontinuální testování, hledání 

případných nedostatků a návrhy na zlepšení 

- Zkušební a testovací instalace a aplikace 
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- Účast na zahraničních školeních a projektech pro nadnárodní firmy 

- Opravy zařízení 

 

Servisní činnosti prováděné ST členíme dle ISŘ společnosti následovně: 

1. Servisní zásahy: probíhají přímo u zákazníka, přičemž se jedná o 

nahlášené poruchy zákazníkem telefonicky, e-mailem nebo faxem. 

Základní členění servisních zásahů je následující: 

o garanční servisní zásah – servisní zásah provedený v rámci záruční 

doby, 

o mimogaranční servisní zásah – servisní zásah provedený mimo 

rámec záruční doby, 

o opakovaný servisní zásah – servisní zásah, jehož předmětem je 

opakovaný výskyt identické poruchy. 

 

2. Pravidelná servisní prohlídka: opakovaná a pravidelná činnost ST, při 

které se provádějí určené servisní činnosti. 

 

3. Oprava zařízení na dílně: činnost ST, při které dochází k převzetí produktu 

od zákazníka a veškerá servisní činnost je prováděna na dílně v sídle firmy. 

 

4. Předváděcí činnost: představuje předvedení zařízení vyžádané 

zákazníkem, aby si otestoval zařízení nebo je viděl zapojené ve svém 

provozu. 

Předváděcí činnost zahrnuje: 

o předvádění – předvedení zařízení ST,  

o zapůjčení – zapůjčení zařízení zákazníkovi na určitou dobu, 

o vrácení – zpětné navrácení zapůjčeného zařízení od zákazníka. 
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5. Instalace – činnost ST, při které je dovezen, nainstalován a odzkoušen 

produkt přímo u zákazníka. 

 

6. Označování vzorků – činnost ST, při které je zákazníkovi předveden potisk 

jeho vlastního vzorku. 

 

7. Oživení tiskárny – činnost ST, kterou provádí u nově dovezené tiskárny. 

Před samotnou instalací je potřeba zařízení zapnout a dodat spotřební 

materiál, nastavit konfiguraci tiskárny a odzkoušet, zda je tiskárna funkční. 

 Ekonomické oddělení společnosti 2.1.3

Činnost ekonomického oddělení společně zajišťuje účetní s ekonomickou 

pracovnicí. Veškeré rozhodovací činnosti má jednatel společnosti. Účetní má na 

starosti veškerou finanční a ekonomickou agendu, zatímco ekonomická 

pracovnice zodpovídá za finanční agendu v oblasti zaměstnanců. 

 

Popis pracovních činností jednotlivých pozic. 

Pozice: účetní 

- Fakturace a vedení účetnictví 

- Správa systému 

- Komunikace se zákazníky 

- Správa vozového parku 

- Správa majetku 

 

Pozice: ekonomická pracovnice 

- Pokladna 

- Cestovní příkazy a kniha jízd 

- Stravenky 
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 Logistické oddělení společnosti 2.1.4

Je tvořeno jedním zaměstnancem, a to vedoucím MTZ. Je zodpovědný za 

řízení zásob spotřebního materiálu a náhradních dílů, řízení odpadového 

hospodářství, zajišťování přepravy zboží, komunikace s dodavateli, zákazníky a 

vytváření cenových nabídek na spotřební materiál a náhradní díly. Spotřebním 

materiálem společnosti jsou myšleny inkousty, ředidla, termopásky a etikety 

potřebné k provozu zařízení. Z důvodu časově omezené spotřeby spotřebního 

materiálu je ve společnosti využívána metoda FIFO.  

Popis pracovní činnosti logistického oddělení. 

 

Pozice: vedoucí MTZ 

- Vedení skladového hospodářství 

- Nákup a prodej komodit 

- Skladové přesuny 

- Vedení odpadového hospodářství 

- Reklamace náhradních dílů 

- Spotřeba, montáž, rozklad 

 Organizační struktura společnosti 2.1.5

Ve vedení společnosti jsou vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní 

odborníci se specializací v technických oborech s dlouholetými praktickými 

zkušenostmi. Organizační schéma popisuje strukturu společnosti, která je 

rozdělena na 4 oddělení. Obchodní a servisní oddělení je řízeno vedoucími 

zaměstnanci, jmenovanými jednatelem společnosti. Ekonomické a logistické 

oddělení je řízeno jednatelem samotným. Organizační schéma společnosti je 

uvedeno v ISŘ. 
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Obrázek 2.1 Organizační schéma společnosti 

 Zákazníci 2.1.6

Zákazníky společnosti dělíme do dvou skupin: 

1. Koncový zákazník - jedná se většinou o výrobce, kteří používají tiskárny 

k popisování svých výrobků. Největší zastoupení zákazníků je z těchto 

průmysl: 

 potravinový 

 nápojový 

 automobilový 

 kabelový 

 facrmaceutický 

 

2. OEM partneři - výrobce výrobních, stáčecích a balicích linek, jež do nich 

začleňují popisovací zařízení společnosti Katjatech s.r.o. Mezi významné 

jednatel 
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zákazníky této skupiny patří Viking Mašek, a.s., BrnoPack, s.r.o., Velteko, 

s.r.o. a další. 

 Dodavatelé 2.1.7

Hlavním dodavatelem pro Katjatech s.r.o. je zahraniční firma vyrábějící 

nejen jednotlivé technologie popisovacích zařízení pro značení výrobků, ale i 

spotřební materiál a náhradní díly. Zajišťuje také veškerou technickou, 

marketingovou a obchodní podporu nejen pro firmu, ale i všechny distributory po 

celém světě.  

Dalšími významnými dodavateli jsou výrobci jednoúčelových zařízení. Jejich 

služby firma využívá zejména u aplikací, u kterých není technicky možné použít 

standardní příslušenství, které firma nabízí.  

Činnosti potřebné k zajištění provozu společnosti jsou zajištěny pomocí 

externích firem. Mezi nejvýznamnější subdodavatele služeb patří firma Softima 

s.r.o., která má na starosti správu a vývoj informačního systému, UNIVERZA SoP 

s r.o. zabývající se poradenstvím v environmentální oblasti, marketingovou a 

propagační činnost zajišťuje EQUICom s.r.o. Nábor nových zaměstnanců probíhá 

prostřednictvím internetového portálu JOBS. Výběr vhodných kandidátů provádí 

řídící pracovníci. Kandidáti užšího výběru jsou podrobeni vyplnění dotazníku 

Thomas International CZ.    

 Konkurenti v odvětví 2.1.8

Firmy nabízející stejný typ technologií jako společnost Katjatech s.r.o. jsou 

např. BottlingPrinting, s.r.o., Jaga spol. s r.o., Liftec CZ, AG-FOIL Bohemia s.r.o a 

INK & MEDIA, s.r.o. 

 Nabízené produkty a služby 2.1.9

Portfoliem produktů společnosti jsou průmyslové tiskárny určené k potisku 

požadovaných informací na různé druhy materiálů. 

Přehled nabízených popisovacích zařízení a princip fungování: 
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Ink-jet tiskárny: při kontinuálním ink-jet tisku piezoelektrické zařízení 

nazývané rezonátor přenáší akustickou energii proudu inkoustu generující 62 500 

kapek inkoustu za sekundu. Nabité kapky jsou poté vychýleny vychylovacími 

destičkami a použity k tisku. Nenabité kapky jsou recyklovány zpět do inkoustové 

nádoby [12].  

Termotransferové tiskárny: přímý termotransferový tisk tiskne na teplotně 

citlivý papír. Tisková hlava složená z řady rezistorů generuje pulzy tepla, které 

chemicky reagují s papírem a tak vytváří obrazec. Mezi nejčastěji používané 

materiály, které jsou popisovány termotransferovou tiskárnou, patří fólie, do které 

se následně balí výrobky, jako jsou sladkosti, koření apod [12]. 

Laserové tiskárny: laserová technologie spojuje neviditelný paprsek světla 

generovaný zdrojem CO2. Tento paprsek světla je poté vychýlen soustavou 

zrcadel a koncentrován pomocí čoček. Tento vysoce koncentrovaný paprsek 

světla poté pálí na potiskovaný materiál úmyslně zanechávající stopu. Laserová 

technologie tiskne na statické i pohybující se produkty [12]. 

Obecně nejvíce používanou technologií v České republice jsou ink-jet 

tiskárny. A to díky jejich všestrannosti, nízkým pořizovacím nákladům a snadné 

obsluze.  

Služby, které společnost nabízí: 

 Prodej nových a repasovaných průmyslových tiskáren 

 Pronájem nových a repasovaných tiskáren 

 Servisní služby (opravy, pravidelné prohlídky, školení) 

 Dodávka spotřebního materiálu 

 Dodávka náhradních dílů  

 Bezplatná nonstop technická podpora 

 

V posledních letech firma registruje zvyšující se poptávku po dlouhodobých 

pronájmech zařízení. Standardně Katjatech s.r.o. nabízí dlouhodobý pronájem 

zařízení po dobu 5 let, který obsahuje veškeré náklady na opravy a služby s tím 

spojené. Těchto služeb ve většině případů využívají velké společnosti, které mají 
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na určité období stanoveny výše provozních nákladů. Po uplynutí sjednaného 

nájmu si zákazník může zařízení odkoupit za symbolickou cenu, anebo je zařízení 

odvezeno společností Katjatech s.r.o. a poté repasováno. Zařízení po repasi je 

nabízeno zákazníkům, kteří si nové zařízení nemůžou z finančních důvodů dovolit. 

Také slouží ke krátkodobým pronájmům hlavně v sezónním období. Těchto služeb 

využívají především pivovary.    

2.2 POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI 

Společnost má stanoven systém řízení jakosti podle ISO 9001, certifikovaný 

od roku 2007. Systém byl již dvakrát recertifikován a stále plní svou funkci. 

Dále má společnost zaveden: 

 systém environmentálního managementu podle ISO 14001, 

 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

18001. 

Základním dokumentem je integrovaný systém řízení integrující politiku 

jakosti, politiku ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Integrovaný systém řízení je přehledný manuál stanovující procesy v organizaci a 

vztahy mezi nimi a dále dokumentované pracovní návodky. Dokumentace je 

pravidelně přezkoumávána a doplňována o změny týkající se především 

legislativy.  Zpracována je v digitální podobě na serveru a v tištěné podobě je 

uložena u správce dokumentace. V rámci recertifikace a dozorových auditů jsou 

systémy pravidelně přezkoumávány externími auditory společností CQS – 

Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. 

 Cíle společnosti 2.2.1

Společnost má stanoveny tyto dlouhodobé cíle: 

Řízení organizace s ohledem na kvalitu dodávaných produktů, ochranu 

životního prostředí a ochranu zdraví při práci, je spolu s ekonomickou úspěšností 

prioritním cílem společníků i vedení organizace [12]. 
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Spokojenost zúčastněných je hlavním cílem činnosti organizace a je 

považována za předpoklad stability a prosperity, a to na základě poznání 

nynějších i budoucích potřeb a očekávání zákazníků, zainteresovaných stran 

i zaměstnanců. Podřízení metod řízení požadavkům ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 

ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 a dobrovolnému periodickému dohledu třetí 

stranou je garancí trvalého zlepšování. Organizace se v minulosti zavázala, a 

tento závazek trvá, že s využitím všech schopností a možností dodrží právní 

požadavky vztahující se na její aktivity. Obdobný přístup prosazuje organizace 

i u spolupracujících subjektů. Obdobný závazek platí i ve vztahu k předcházení a 

snižování rizik vycházejících z činností organizace pro životní prostředí a zdraví 

lidí. Slušnost a vstřícnost je základem pro externí i interní komunikaci. Odbornost 

a její udržování jsou základem úspěchu zaměstnanců i organizace. Zpětná vazba 

od zákazníků, spolupracujících subjektů i jiných zainteresovaných stran je vítaným 

a motivujícím impulsem pro zlepšování [12]. 

 Vize společnosti 2.2.2

 

K dosažení výše zmíněných cílů jsou vyhlášeny následující vize: 

 Nejvyšší kvalitu zákazníkovi! 

 Ohleduplnost a respekt vůči životnímu prostředí! 

 Bezpečnost zaměstnancům a všem zúčastněným osobám! [12] 
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3 POPIS MODELU EXCELENCE EFQM 

V roce 1988 byla předními soukromými společnostmi založena Evropská 

nadace pro řízení kvality. Jimi vytvořený model ceny za kvalitu je nejrozšířenější a 

velmi respektovaný, jež napomáhá evropským podnikům a institucím zlepšovat 

výkon ve všech oblastech řízení a vytvářet kvalitnější produkty a služby [2], [4]. 

V roce 2001 na tento trend reagovala i Česká vláda a přijala program 

Národní politiky podpory jakosti. Koordinačním orgánem programu je Rada České 

republiky [4]. 

3.1 Charakteristika a popis EFQM Modelu Excelence 

 

Filozofie Modelu EFQM je definována:  

 orientace na výsledky - dosahování výsledků, které uspokojí všechny 

strany, 

 zaměření na zákazníka - vytváření hodnoty pro zákazníky, 

 vůdcovství a stálost záměru - vůdcovství odvozené od vize, 

 management prostřednictvím procesů a faktů - řízení organizace 

prostřednictvím souboru systémů, procesů a faktů, 

 rozvoj a zapojení pracovníků - příspěvky zaměstnanců, 

 neustálé učení se, zlepšování a inovace - efektivní změna s využitím 

procesů učení se k tvorbě inovací a příležitostem ke zlepšení, 

 vzájemně prospěšné partnerství - rozvoj a udržení partnerství, 

 sociální odpovědnost - aktivity, které jsou daleko za rámcem 

minimálních legislativních požadavků [3]. 

 

Základní charakteristika Modelu: 

 oficiální název: The EFQM EXCELLENCE MODEL – je registrovanou 

značkou, 

 model obsahuje 9 hlavních a 32 dílčích kritérií – procenta, resp.body 

definují váhu hlavních kritérií, 
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 prvních 5 kritérií (předpoklady) doporučuje, JAK by mělo být v organizaci 

postupováno – jaké přístupy, metody a nástroje organizace využívá 

k dosahování svých vizí, politiky a strategie, 

 poslední 4 kritéria ukazují, CO už organizace dosáhla ve všech 

významných oblastech činností, 

 model má obecný charakter a je aplikovatelný ve všech druzích 

organizací bez ohledu na jejich charakter nabízených výrobků a velikost, 

 pro kvantitativní vyhodnocení naplňování požadavků nového modelu je 

využíván zcela nový logický rámec označovaný jako RADAR, 

 EFQM Model Excelence se stal podkladem pro oceňování organizací 

národními cenami za jakost [2]. 

 Rámec tohoto modelu je na obrázku níže 

 

 

Obrázek 3.1 Základní rámec EFQM Modelu Excelence, zdroj CQS 
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 Stručný popis jednotlivých kritérií 3.1.1

 

Kritérium 1: Vedení (10 %) 

Definice: Jak manažeři rozvíjejí a podporují naplnění mise a vize, rozvíjejí 

hodnoty nutné pro dlouhodobý úspěch a jak jsou implementovány prostřednictvím 

vhodných aktivit a chování. Jak jsou manažeři osobně zaangažováni v rozvíjení 

systému managementu [2].  

 

Kritérium 2: Strategie (8 %) 

Definice: Navazuje na kritérium Vedení, protože se zabývá tím, jak 

organizace implementuje svou vizi a misi díky jasné strategii orientované na zájmy 

zainteresovaných stran za podpory vhodné politiky, plánů, cílů a procesů [2]. 

 

Kritérium 3: Pracovníci (9 %) 

Definice: Jak organizace řídí, rozvíjí a uvolňuje znalosti a celkový potenciál 

svých zaměstnanců na úrovni jednotlivců, týmů a jak tyto aktivity plánuje v zájmu 

rozvoje lidských zdrojů při naplňování své politiky a strategie i v zájmu efektivního 

vykonávání procesů [2]. 

 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje (9 %) 

Definice: Jak organizace plánuje a řídí své vnější partnerské vztahy a 

interní zdroje v zájmu podpory své politiky a strategie i v zájmu efektivního 

vykonávání procesů [2]. 

 

Kritérium 5: Procesy, produkty a služby (14 %) 

Definice: Jak organizace navrhuje, řídí a zlepšuje své procesy v zájmu 

politiky a strategie i v zájmu naprostého uspokojování zákazníků a jak generuje 

zvyšování hodnoty pro zákazníky i pro další zainteresované [2]. 
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Kritérium 6: Zákazníci - výsledky (20 %) 

Definice: Čeho organizace dosahuje ve vztahu k externím zákazníkům [2]. 

 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky (9 %) 

Definice: Čeho organizace dosahuje ve vztahu ke svým zaměstnancům [2]. 

 

Kritérium 8: Společnost - výsledky (6 %) 

Definice: Čeho organizace dosahuje ve vztahu k místní, národní i 

mezinárodní komunitě [2]. 

 

Kritérium 9: Klíčové výsledky (15 %) 

Definice: Čeho organizace dosahuje v plánované výkonnosti [2]. 

 

3.2 Sebehodnocení 

 

Pojem sebehodnocení je Evropskou nadací pro management jakosti 

definován jako „všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumávání 

činností organizace a jejích výsledků na bázi Modelu Excelence [2].“ 

3.3 Přístupy a metody sebehodnocení 

 

K dispozici je několik přístupů k hodnocení: 

 metoda „pro forma“, 

 metoda maticového diagramu, 

 metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA), 

 metoda dotazníková, 

 metoda workshopu, 
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 metoda zapojení spolupracovníků, 

 metoda podle ISO 9004. 

Metody se od sebe liší především svou náročností na zdroje, dobou trvání, 

komplexností a objektivitou výsledků.  

 

Pro sebehodnocení společnosti Katjatech s.r.o. byla zvolena dotazníková 

metoda, jejímž charakteristickým rysem je využití již vytvořeného dotazníku. Míra 

naplnění požadavků je ohodnocena procenty od 0 do 100. 
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4 ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MODELU 

START 

4.1 Národní cena kvality ČR 

 

Nevládní a nezisková organizace Sdružení pro oceňování kvality (SOK) 

byla založena v roce 1993. Usnesením vlády ČR je organizace pověřena 

k realizaci projektů Národní ceny kvality a Národní ceny za společenskou 

odpovědnost organizace. Výše zmíněné programy umožňují firmám zvyšovat 

výkonnost zavedením systémového řízení v organizaci a nezávislé posouzení. 

Úspěšná posuzovaná organizace získává prestižní ocenění [7]. 

4.2 Model START 

 

Model START je určen pro organizace hledající cestu k systematickému 

zlepšování, ale i pro firmy, které již mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 [7]. 

Program START v Národní ceně kvality ČR je specifický především tím, že: 

- umožnuje zapojit se i menším firmám, jako je Katjatech s.r.o., 

- je jednodušší na pochopení a pro zpracování sebehodnocení je využit 

devítikriteriální dotazník modelu EFQM. Vyplněním dotazníku budou 

zjištěny silné stránky společnosti a místa pro zlepšení v řízení [2].  

 Doporučení pro postup aplikace modelu START 4.2.1

 

 Splněno Nesplněno 

Krok 1 

Rozhodnutí vedení o aplikaci modelu START    

Jmenování týmu řešitelů    

 Obchodní ředitel, vedoucí 
servisu, účetní a obchodní 
zástupce 

 

Jmenování manažera projektu    
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 Asistentka jednatele  

Krok 2 

Informovat zaměstnance o záměru provedení 
sebehodnocení společnosti  

   

Vysláni manažera projektu na 1 denní školení 
(model EFQM – sebehodnocení) 

 
  

Krok 3 

Vyhodnocení dotazníku samostatně každým 
členem týmu řešitelů 

   

Sumarizace odpovědí dotazníku    

 Provedl manažer projektu  

Z údajů z dotazníku stanovení „silných 
stránek“ a „oblastí pro zlepšování“ 

  

Sestavení „profilu organizace“   

Krok 4 

Seznámení vedení organizace s výsledky 
sebehodnocení a provedení případných 
korekcí 

   

Krok 5 

Zaslání vyplněného dotazníku do Sdružení pro 
oceňování kvality (SOK) 

   

Obrázek 4.1 Přehled splněných kroků aplikace modelu START [7] 

 Bodové hodnocení dotazníku 4.2.2

„Každá z 50 otázek v dotazníku má rovnocenný podíl v konečném bodovém 

hodnocení. Prvních 25 otázek představuje předpoklady pro dosažení výsledků a 

druhých 25 otázek definuje dosažené výsledky. Každé otázce jsou přiřazeny 

pouze čtyři možné odpovědi“ [8].1  

 

Bodové hodnocení Dosažený úspěch 

D – Dosud nezahájeno 
Téměř nic se neděje; snad nějaké dobré myšlenky, které však 

nepokročily dále než za zbožné přání. 

                                            
1
 Uvedení pouze čtyř možností bodového hodnocení u každé otázky je záměrné, jelikož to 

podporuje rychlejší hodnocení s ohledem na velký odstup mezi každou úrovní. 
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(0 %) 

C – Určitý pokrok 

Určitý důkaz o tom, že něco pozitivního se skutečně 

děje. Náhodná a příležitostná přezkoumání, která mají za následek 

zlepšení a zdokonalení. Izolovaná místa úspěšné realizace nebo 

úspěšných výsledků.  

(33 %) 

B – Podstatný pokrok 

Jednoznačný důkaz, že je tato oblast dobře řešena. Pravidelná a 

rutinní přezkoumání a zlepšování. Určité znepokojení nad tím, že 

tato oblast není řešena v plném rozsahu, ve všech činnostech a 

aspektech. 

(67 %) 

A – Zcela dosaženo 

Vynikající přistup nebo výsledek, který je řešen v plném rozsahu, 

ve všech činnostech a aspektech. Vzorové řešení nebo dosažený 

úspěch; je obtížné přepokládat další podstatné zlepšování. 

(100 %) 

Obrázek 4.2 Bodové hodnocení dotazníku 

4.3 Dotazník pro excelenci 

Jako podklad posloužil dotazník určený pro soutěž Národní cena jakosti, 

který je online na webových stránkách Sdružení pro oceňování kvality [8]. 

Předpoklady: 

 

1. Vedení 

V této části se přezkoumávají činnosti a chování všech vůdčích osobností 

(lídrů). Posuzuje se role řídících pracovníků2 při vytváření jasného poslání a vize, 

hodnot a organizačních cílů i při zajišťování nezbytné struktury a systému 

managementu, jejich uplatňování a realizaci. Zdůrazňuje se zde spíše osobní 

zapojení a činy, než pouze jejich písemná nebo ústní prohlášení. Zkoumá se, jak v 

                                            
2
 Termín „řídící pracovníci“ zahrnuje výkonného ředitele a všechny, kteří jsou mu přímo 

podřízeni. 
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průběhu změn lídři zachovávají stálost záměrů/cílů organizace. Rovněž se 

přezkoumává, jak všechny vůdčí osobnosti sdělují a podporují záměry a hodnoty, 

a dokonce způsob, jakým se vůdčí osobnosti aktivně účastní obchodních jednání 

se zákazníky a dodavateli. 

 

  D C B A 

1 Je členy vrcholového vedení definováno poslání 
organizace, vize, firemní hodnoty a zásady etiky 
podnikání a působí jako vzor etiky jednání? 

  ×  

2 Podporují členové vrcholového vedení systematickým 
způsobem zapojení pracovníků do procesu trvalého 
zlepšování a inovačních aktivit a aktivně se v 
činnostech zlepšování osobně angažují? 

  ×  

3 Reprezentují členové vrcholového vedení svým 
jednáním přijaté firemní hodnoty a etické zásady? 
Využívají zpětnou vazbu od zaměstnanců k hodnocení 
kvality svých manažerských schopností a způsobu 
řízení společnosti? 

  ×  

4 Motivují členové vrcholového vedení osobně ostatní 
pracovníky k účasti na rozvoji podnikatelské výkonnosti 
organizace? Projevují vedoucí pracovníci včasné a 
vhodné uznání jak týmového úsilí, tak úsilí jednotlivců 
na všech úrovních? Naslouchají názorům ostatních 
pracovníků a reagují na získané podněty? 

  ×  

5 Zapojují se členové vrcholového vedení osobně do 
systematického rozvoje vztahů a cílené komunikace s 
klíčovými zákazníky a partnery? Zapojují se i do aktivit s 
dalšími partnery, např. v rámci místní komunity a 
profesních sdružení? 

   × 

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

2. Strategie 

V této části se zjišťuje, jak organizace začleňuje své cíle a hodnoty do 

celkové strategie a doplánování činností. Excelentní organizace uplatňují svoje 

poslání a vizi vypracováním strategie zaměřené na zákazníky a další 

zainteresované strany, která bere v úvahu situaci na trhu a oblast, ve které působí. 

Hodnotí se, zda jsou strategie a plánování založeny na obecně rozšířených a 

hodnověrných faktech a datech a zda je plán na úrovni vrcholového vedení 
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přizpůsoben reálným a dosažitelným plánům na provozní úrovni. Rovněž se zde 

zvažuje, zda organizace využívají externí benchmarking3 výkonnosti při 

stanovování vlastních cílů (spíše než jen odvozování výkonnosti z minulých let). V 

této části se rovněž hodnotí, zda je organizace schopna stanovit, kdy a jak má 

změnit své cíle a strategii jako reakci na změněné podmínky na trhu. 

 

  D C B A 

6 Je strategie vaší organizace založena na informacích z 
měření výkonnosti interních procesů, na informacích 
ze zjišťování potřeb a očekávání zákazníků, 
zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, údajů 
o vývoji na trhu a údajů z benchmarkingu? 

 ×   

7 Jsou strategie založeny na analýze provozních trendů 
výkonnosti, klíčových kompetencí a výsledků, které 
vedou k pochopení budoucího vývoje a řízení 
strategických rizik? 

 ×   

8 Jsou vaše strategické cíle a hodnoty zcela podpořeny 
vaší politikou, plány, cíli a poskytnutím zdrojů a 
zajišťujete, aby cíle a plány na nejvyšší úrovni 
organizace byly proveditelné, přijatelné a 
rozpracovatelné do reálných cílů a plánů na nižších 
úrovních organizačních jednotek a útvarů? 

  ×  

9 Existuje provázání plánů, cílů a úkolů organizace na 
plány, cíle a úkoly většiny pracovníků, které se týkají 
jejich činnosti, a jsou seznámeni s plány k dosažení 
těchto cílů v jejich vlastní oblasti činnosti, stejně jako 
sledování jejich plnění? 

  ×  

10 Existuje objektivní důkaz o tom, že strategie jsou 
rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány v souladu s 
potřebami zákazníků a dalších zainteresovaných 
stran. Existuje hodnocení rizik a identifikování 
způsobů jak tato rizika řešit? 

  ×  

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

 

 

 

                                            
3
Benchmarking je činnost porovnávání konkrétního procesu nebo dosaženého výsledku 

v organizaci s ekvivalentním procesem nebo výsledkem v jiné organizaci, která je uznávána jako 
excelentní a to s cílem dosažení zlepšení.  
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3. Pracovníci 

V této části se zjišťuje, jak organizace rozvíjí a zapojuje celkový potenciál 

svých pracovníků při dosahování výsledků a zlepšení v rámci organizace na 

úrovni jednotlivce a týmu. Jedná se o výběr vhodných pracovníků a rozvíjení jejich 

dovedností pro dosažení cílů organizace a pro zajišťování možnosti plnit měnící 

se potřeby a prosperitu organizace a pracovníků v ní. Tato část se zabývá tím, jak 

cíle a záměry pracovníků souvisejí s cíli a záměry organizace (např. 

prostřednictvím hodnocení výkonnosti) a zda procesy týkající se řízení lidských 

zdrojů, např. hodnocení výkonnosti a výcvik, jsou efektivní a jsou respektovány 

všemi pracovníky. Přezkoumává se zde, zda jsou pracovníci ve větší míře 

zmocňováni k jednání a zda jsou zapojeni do neustálého zlepšování organizace. 

(Předpokládá se, že zapojení pracovníků do činností zlepšování bude realizováno 

v prvé řadě prostřednictvím týmového přístupu k řešení problémů a k 

identifikování příležitostí). 

 

  D C B A 

11 Má organizace jasně definovanou strategii a plány v 
oblasti řízení lidských zdrojů, jsou tyto materiály 
pravidelně aktualizovány v souladu s vývojem 
podnikatelské strategie a cílů společnosti? 

 ×   

12 Má organizace zajištěno, že pracovníci, kteří jsou 
přijímáni, odpovídají potřebám organizace a ctí její 
hodnoty, a že existuje proces hodnocení pracovníků, 
který se týká slaďování individuálních cílů, rozvoje a 
výcviku jednotlivce s potřebami organizace? Je tento 
proces pracovníky hodnocen jako objektivní? 

  ×  

13 Má organizace zajištěno, že dovednosti a kompetence 
pracovníků požadované k plnění vize, poslání a 
strategických cílů jsou naplňovány výcvikem a plány 
rozvoje jednotlivců i týmů? Mají pracovníci nezbytné 
nástroje, kompetence, informace a zmocnění, aby 
mohli maximalizovat svůj přínos k plnění úkolů? 

 ×   

14 Má vaše organizace proces, kterým zapojuje všechny 
pracovníky do činností zlepšování? Jsou zaměstnanci 
ve větší míře zmocňováni a jsou podporováni k 
angažovanosti a přijímání opatření, aniž by tím 
způsobili riziko pro organizaci? 

 ×   
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15 Existuje efektivní obousměrná komunikace se 
zaměstnanci a je úsilí zaměstnanců při činnostech 
zlepšování a při přispívání k úspěchu organizace 
uznáváno a odměňováno, ve srovnání s ostatními 
faktory (např. zprostředkovatelská provize, délka 
služby, kvalifikace)? Je systém odměňování v souladu 
se strategií a politikou firmy? 

 ×   

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

4. Partnerství a zdroje 

V této části se přezkoumává, jak organizace plánuje a řídí své klíčové 

externí zdroje, např. partnerství s dodavateli, distributory, kompetentními orgány 

apod., a své interní zdroje, např. finance, hmotná aktiva (např. budovy, zařízení, 

materiály a zásoby), nové technologie a znalosti a informace (včetně informačních 

technologií). Hodnotí se, zda jsou tyto zdroje sladěny a efektivně využívány k 

dosažení celkové strategie organizace a efektivního fungování procesů, zda jsou 

konzistentní s hodnotami organizace a zda jsou neustále zlepšovány. 

 

  D C B A 

16 Jsou partnerské vztahy s dodavateli řízeny a rozvíjeny 
prostřednictvím proaktivního a strukturovaného 
přístupu? Dosahují se prostřednictvím těchto 
partnerství vzájemné udržitelné profity a přidané 
hodnoty pro zákazníka? 

  ×  

17 Zajišťuje vaše organizace, aby všechny příslušné 
informace včetně údajů o výkonnosti procesů, o 
výkonnosti dodavatelů, o zákaznících včetně jejich 
spokojenosti, údajů z benchmarkingu, byly spolehlivé, 
aktuální, rychle dostupné a snadno využitelné 
příslušnými pracovníky (včetně dodavatelů/ 
distributorů/zákazníků, přichází-li to v úvahu)? 

  ×  

18 Využívá vaše organizace své finanční zdroje 
systematickým způsobem a v souladu s celkovou 
strategií? Využívá kontrolní postupy a řízení 
finančních rizik? Je návratnost investic systematicky 
plánována a hodnocena? 

 ×   

19 Jsou hmotná aktiva, např. budovy, zařízení, materiál a 
zásoby, řízena a neustále zlepšována ve prospěch 
organizace a rozšiřování jejích strategických cílů a 

 ×   



Bc. Kateřina Šafránková: Zpracování sebehodnotící zprávy typu START v rámci Modelu excelence EFQM 

2014  27 

záměrů a pro optimalizování materiálových zásob a 
pro využívání zdrojů způsobem šetrným k životnímu 
prostředí? 

20 Existuje rutinní způsob zajišťování rozvoje a 
uplatňování alternativních a nových technologií a 
optimální využití duševního vlastnictví a znalostí, aby 
se získaly výhody služeb z hlediska jejich dopadu na 
podnikání a společnost? Existuje vytváření inovačního 
a tvůrčího prostředí s využitím relevantních zdrojů 
informací a poznatků? 

 ×   

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

5. Procesy, produkty a služby 

V této části se hodnotí, jak organizace poznává a chápe své zákazníky a 

převádí jejich současné a budoucí potřeby a očekávání na hodnotné výrobky a 

služby. Tato část rovněž obsahuje požadavky na řízení procesů organizace, které 

by mohly zahrnovat například tyto činnosti: inovace, dodávání klíčových výrobků 

nebo služeb, vztahy se zákazníkem a dodavatelem a řídící a podpůrné funkce 

(např. účetnictví, řízení lidských zdrojů, controlling). Systém kvality pro řízení 

procesů organizace by zahrnoval takové prvky jako dokumentování a audit, 

potvrzující, že postupy jsou efektivní, jsou chápány a využívány, a také 

uplatňování jakýchkoli nezbytných nápravných opatření nebo zlepšování. Všechny 

výše uvedené požadavky by měly být aplikovány u řídících a podpůrných procesů, 

stejně jako u hlavních procesů pro výrobky a služby.4 

 

  D C B A 

21 Má vaše organizace funkční systém managementu, 
kterým zajišťuje, že všechny činnosti používané při 
výrobě výrobků nebo poskytování služeb jsou funkční 
a jsou řízeny podle předepsaných norem nebo 
požadavků (např. registrace/certifikace podle norem 
řady ISO 9000 a ISO 14000)? 

  ×  

                                            
4
 Hlavní procesy pro výrobky a služby jsou ty procesy, které mají přímý dopad na 

spokojenost konečného zákazníka. Podpůrné a řídící procesy jsou ty procesy, které nemají 
bezprostřední dopad na konečného zákazníka (a obecně řečeno nejsou pro zákazníka viditelné), 
avšak podporují hlavní procesy organizace. 
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22 Jsou výrobky a služby organizace systematicky 
navrhovány a řízeny s ohledem na pochopení 
požadavků zákazníků a zainteresovaných stran, jejich 
potřeb a očekávání a také trhů, na nichž organizace 
působí? 

   × 

23 Jsou výsledky procesů pravidelně posuzovány s 
využitím definovaných ukazatelů a měřítek a jsou 
následně navrhována a realizována opatření pro 
zlepšení výrobků a služeb na základě analyzování 
provozních údajů, údajů od zákazníků a externího 
benchmarkingu? 

  ×  

24 Jsou nové výrobky a služby navrhovány a vyvíjeny na 
základě informací o potřebách a očekáváních 
zákazníků? Je při navrhování výrobků a služeb 
využíváno jak kreativity vlastních pracovníků, tak i 
externích partnerů, zejména pak zákazníků? 

 ×   

25 Zajišťuje vaše organizace, aby se audity a jejich 
výsledky vždy využívaly ke zlepšování systému řízení 
prostřednictvím uplatňování odstraňování 
kořenových příčin vad (spíše než jen „reaktivními 
opatřeními“) a tím předcházení opakovanému 
výskytu problému? 

 ×   

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

Výsledky: 

 

6. Zákazníci – výsledky 

V této části se přezkoumává způsob, kterým organizace identifikuje, třídí do 

skupin a porovnává své externí zákazníky a dosahované výsledky u nich. Hodnotí 

měřítka a výsledky, které určují úroveň spokojenosti a loajality zákazníka. 

Dotazuje se jak na skutečné vnímání zákazníka, které lze získat prostřednictvím 

různých průzkumů apod., tak také na měřítka a výsledky, které budou mít tendenci 

predikovat výsledkové trendy nebo ovlivňovat spokojenost a loajalitu zákazníka, 

např. úroveň stížností, garanční náklady, případy pozdních dodávek, vadné 

dodávky, zrušené dodávky, zrušené objednávky apod. Tato predikční měřítka lze 

považovat za provozní ukazatele, které jsou v organizaci často hodnoceny, 

zatímco skutečná vnímání zákazníků jsou konečnými, ale skutečnými, výsledky 

názorů o spokojenosti zákazníků. Skutečná vnímání mohou být zajištěna pouze 
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dotazováním zákazníků. V této části se rovněž přezkoumává, zda organizace 

sleduje pouze své vlastní dosahované výsledky a trendy, nebo zda je porovnává 

s externím benchmarkingem výkonnosti konkurentů nebo jiných excelentních 

organizací. Jestliže jsou požadovány tříleté trendy a úrovně, měly by se vztahovat 

k období nejméně čtyř roků, lépe však pěti. 

 

  D C B A 

26 Přezkoumává vaše organizace řízení vztahů se 
zákazníky prostřednictvím odpovídajících měřítek 
výkonnosti, které predikují trendy nebo vliv na 
spokojenost zákazníka a jeho loajalitu, např. přesnost 
a včasnost odpovědí, počty stížností a reklamací, 
ztracené zákazníky, získané zákazníky, garanční 
záruky, pochvaly a ceny atd., a které efektivně 
predikují pravděpodobné trendy v loajalitě 
zákazníků? 

  ×  

27 Vykazují měřítka uvedená v předchozí otázce (interní 
měřítka organizace pro monitorování spokojenosti a 
loajality zákazníka) zlepšující se trend nebo trvale 
vysokou úroveň výkonnosti? 

 ×   

28 Provádí vaše organizace pravidelný průzkum u svých 
zákazníků, aby zjistila jejich spokojenost se svými 
výrobky a službami, a má stanovena měřítka a jejich 
pokrytí, aby hodnotila výsledkové trendy 
spokojenosti zákazníků a jejich loajalitu? 

 ×   

29 Jsou výsledky týkající se zákazníků vhodně rozděleny 
do skupin, aby se zjistilo vnímání různých typů 
zákazníků včetně ztracených nebo potenciálních 
nových zákazníků? Jsou stanovené cíle dosahovány a 
jsou vhodné pro zlepšování výrobků nebo služeb, 
které jsou zákazníky požadovány a očekávány? 

×    

30 Vykazují výsledky měřítek týkajících se spokojenosti 
zákazníků zlepšující se trendy a/nebo trvale vysokou 
úroveň výkonnosti? 

×    

31 Jsou výsledky spokojenosti zákazníků srovnávány s 
daty vašich přímých konkurentů nebo s 
ekvivalentními excelentními organizacemi a jsou 
srovnatelné nebo lepší? 

×    

32 Existuje metoda pro rutinní analýzu dosažených 
výsledků a pro zlepšování výsledků interních měřítek 
a skutečného vnímání spokojenosti a loajality 
zákazníků? Jsou výsledky způsobeny přístupy a jsou 
tyto dle výsledků zlepšovány? 

×    

33 Pokrývají výsledky příslušné oblasti a dosahují trvale 
vysokou výkonnost srovnatelnou s konkurencí nebo s 

   × 
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relevantními excelentními organizacemi? 

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

7. Pracovníci – výsledky 

Tato část přezkoumává trendy a úrovně spokojenosti všech zaměstnanců 

organizace. Dotazuje se jak na vnímání pracovníků, které lze zjistit formou 

různých průzkumů, od zájmových skupin, z rozhovorů apod., tak na interní měřítka 

výkonnosti a výsledky, které budou mít tendenci k predikování nebo ovlivňování 

spokojenosti pracovníků. Tato část se dotazuje, zda jsou výsledky známy a zda se 

podle nich jedná, zda jsou porovnávány s výsledky jiných srovnatelných 

organizací. Stejně jako v případě předchozí části jsou interní měřítka organizace 

provozními ukazateli výkonnosti, které pravděpodobně ovlivní spokojenost 

pracovníků nebo budou předikovat jejich trendy, zatímco skutečná vnímání je 

možné zjistit pouze dotazováním zaměstnanců. Organizace rovněž potřebuje 

zjistit souvislost mezi spokojeností pracovníků a dosaženými výsledky, které se 

měří. Logickým výkladem této části je, že organizace bude úspěšná pouze tehdy, 

udrží-li si vysoce kvalifikované, motivované a zainteresované zaměstnance. 

Jestliže jsou požadovány tříleté trendy a úrovně, měly by se vztahovat k období 

nejméně čtyř roků, lépe však pěti. 

 

  D C B A 

34 Provádí organizace pravidelná měření a hodnocení 
ukazatelů, které predikují trendy nebo ovlivňují 
spokojenost a morálku pracovníků, např. nemocnost, 
fluktuaci pracovníků, předčasné odchody pracovníků, 
výsledky výcviku, interní povýšení, výsledky 
úrazovosti, úrovně uznávání, důvody ke stížnostem, a 
jedná podle těchto výsledků? 

×    

35 Získává organizace pravidelnou zpětnou vazbu 
(prostřednictvím dotazníků, rozhovorů, tematických 
skupin atd.) o vnímání různých aspektů organizace 
pracovníky, např. pracovního prostředí, ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci, úroveň komunikace, 
perspektiv dalšího kariérního rozvoje, platového 
ohodnocení, oceňování, uznávání, výcviku a celkové 

 ×   
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spokojenosti; má organizace stanovenou významnost 
těchto měřítek? 

36 Jsou výsledky interních měřítek a skutečných vnímání 
pracovníků porovnávány s výsledky v jiných 
organizacích? 

×    

37 Jsou výsledky průzkumů spokojenosti pracovníků 
známy všem pracovníkům a jedná vedení organizace 
podle nich při stanovování akčních plánů? 

×    

38 Vykazují výsledky (zejména skutečné vnímání 
spokojenosti pracovníků) většinou zlepšující se trend 
nebo trvale vysokou úroveň a lze uvádět, že jsou 
srovnatelné s ekvivalentními organizacemi nebo 
nejlepšími? 

×    

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

 

8. Společnost – výsledky 

V této části se přezkoumávají činnosti organizace, které mají vliv na okolí a 

na společnost jako celek. V této souvislosti závisí „společnost jako celek“ na 

velikosti a typu organizace. Dotýká se úrovně činností organizace jako dobrého 

souseda, ochránce neobnovitelných zdrojů, energie a materiálů a organizace, 

která snižuje znečišťování svého okolí. Rovněž se dotýká nepřímého vlivu 

organizace na společnost prostřednictvím trendů a výsledků dobročinných darů a 

akcí, podporou zdravotnictví, školství, vzdělávacích činností nebo sportu, 

prosazováním místních zájmů v regionu a převzetím vůdčí role v profesních 

činnostech formou akčních skupin a profesních/obchodních svazů. V této části se 

rovněž hodnotí, zda organizace měří a zná názory okolí a společnosti a zda je 

společnost s těmito názory spokojena. Stejně jako v předchozí části je 

požadováno porovnání s jinými organizacemi v regionu nebo celé společnosti.5 

 

  D C B A 

                                            
5
 V této části se vyhledávají výsledky činností prováděné organizací mimo její zákonné a 

legislativní odpovědnosti a nad rámec a běžné obchodní činnosti organizace s jejími zákazníky a 
partnery. 
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39 Můžete prezentovat, že vaše organizace dosáhla 
výsledků v prevenci a snižování škod nebo v 
předcházení obtěžování okolí (např. hlukem, prachem 
apod.) a celého životního prostředí, při uchovávání a 
ochraně neobnovitelných zdrojů (např. energie, 
recyklování, odpady) v souladu se zvolenou strategií? 

  ×  

40 Můžete prezentovat, že vaše organizace dosáhla 
výsledků při pozitivním přispívání na rozvoj 
společnosti (dobročinné, zdravotnické, vzdělávací, 
sportovní a společenské akce, vedení v odborných 
záležitostech)? 

×    

41 Vykazují aktivity ve výše uvedených oblastech 
pozitivní trend a může organizace prokázat, že jsou 
výsledky srovnatelné s jinými organizacemi veřejného 
nebo podnikatelského sektoru? 

×    

42 Můžete prezentovat pozitivní nebo dlouhodobě 
dobré výsledky v oblasti zájmu médií o společnost a v 
udělených cenách za společenskou odpovědnost? 

×    

43 Může organizace prokázat prostřednictvím výsledků z 
veřejných průzkumů nebo jinými prostředky, že okolí 
a společnost v obecném slova smyslu o ní mají vysoké 
mínění a že se její dobré jméno dlouhodobě nemění? 

  ×  

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

9. Klíčové výsledky 

V této části se přezkoumávají dosažené provozní výsledky organizace, a to 

finanční i nefinanční. Nejprve se hodnotí klíčové provozní výstupy ukazatelů 

výkonnosti a koeficienty, např. produktivita, zisky, návratnost kapitálu, podíl na 

trhu, obrat z prodeje, výnosnost vložených investic atd. Poté se hodnotí měřítka a 

výkonnost klíčových interních procesů, které přímo přispívají k vytváření výrobku 

nebo služby, např. výnosy, doby cyklů, procento chyb, návratnost, kvalita 

dodavatelů, inovace, neplánované modifikace atd. V závěru se hodnotí výkonnost 

podpůrných a řídících procesů, které přispívají k celkové efektivní činnosti 

organizace, např. informační technologie, bezpečnost, finance, controlling, 

administrativa atd. Stejně jako v jiných částech se i v této části přezkoumává, zda 

jsou výsledky a trendy porovnávány s externími podobnými organizacemi nebo s 

benchmarky. Jestliže jsou požadovány tříleté trendy a úrovně, měly by se 

vztahovat k období nejméně čtyř roků, lépe však pěti roků. 
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  D C B A 

44 Vykazují výsledky klíčových finančních a nefinančních 
výstupů vaší organizace (např. cash flow, zisky, 
marže, objemy, podíl na trhu atd.) zlepšující se trend 
nebo dlouhodobě vysokou úroveň? 

  ×  

45 Mají tyto klíčové finanční a nefinanční ukazatele 
výsledky, které jsou srovnatelné s přímými 
konkurenty nebo ekvivalentními organizacemi a/nebo 
jsou lepší? 

×    

46 Jsou to výsledky rozdělovány podle různých částí 
podnikání, zákazníků, trhů a/nebo výrobků a služeb, 
aby se vykázaly rozdíly ve výkonnosti? 

   × 

47 Je výkonnost všech procesů (činností), které se 
podílejí na výrobku nebo službě, měřitelná a známá a 
plní stanovené cíle? 

  ×  

48 Vykazují výsledky těchto činností v případě výrobků a 
služeb zlepšující se trend nebo dlouhodobě vysokou 
úroveň? 

 ×   

49 Jsou výsledky těchto činností v případě výrobků a 
služeb porovnávány s jinými organizacemi a lze je 
vykazovat jako srovnatelné a/nebo lepší? 

×    

50 Vykazují výsledky podpůrných a administrativních 
činností (např. plánování informačních technologií, 
právní činnost, controlling, bezpečnostní činnost, 
účetnictví) zlepšující se trend a lze je vykazovat jako 
srovnatelné s jinými organizacemi a/nebo jako lepší? 

 ×   

  Dosud 

nezahájeno 

Určitý 

pokrok 

Podstatný 

pokrok 

Zcela 

dosaženo 

 

4.4 Bodové hodnocení části „Předpoklady“ 

 

Výpočet bodového hodnocení dotazníku se provádí následujícím 

způsobem: 

- Každá odpověď má procentuální ohodnocení 

„D“ = 0 % 

„C“ = 33 % 

„B“ = 67 % 
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„A“ = 100 % 

- Počty odpovědí D, C, B, A se sečtou a vynásobí příslušným 

procentuálním ohodnocením 

- Výsledné bodové hodnocení se sečte a vydělí počtem otázek v daném 

kritériu 

Tabulka 4.1 Bodové hodnocení kritéria Vedení. 

Počet zaškrtnutí (a)   4 1  

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)   268 100 368 = Celkem 

368 : 5 = 73,6 % úspěchu 

 

Tabulka 4.2 Bodové hodnocení kritéria Strategie 

Počet zaškrtnutí (a)  2 3   

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  66 201  267 = Celkem 

267 : 5 = 53,4 % úspěchu 

 

Tabulka 4.3 Bodové hodnocení kritéria Pracovníci 

Počet zaškrtnutí (a)  4 1   

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  132 67  199 = Celkem 

199 : 5 = 39,8 % úspěchu 
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Tabulka 4.4 Bodové hodnocení kritéria Partnerství a zdroje 

Počet zaškrtnutí (a)  3 2   

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  99 134  233 = Celkem 

233 : 5 = 46,6 % úspěchu 

 

Tabulka 4.5 Bodové hodnocení kritéria Procesy, produkty a služby 

Počet zaškrtnutí (a) 0 2 2 1  

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  66 134 100 300 = Celkem 

300 : 5 = 60 % úspěchu 

4.5 Bodové hodnocení části „Výsledky“ 

 

Tabulka 4.6 Bodové hodnocení kritéria Zákazníci - výsledky 

Počet zaškrtnutí (a) 4 2 1 1  

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  66 67 100 233 = Celkem 

233 : 8 = 29,13 % úspěchu 

 

Tabulka 4.7 Bodové hodnocení kritéria Pracovníci - výsledky 

Počet zaškrtnutí (a) 4 1    

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  33   33 = Celkem 

33: 5 = 6,6 % úspěchu 
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Tabulka 4.8 Bodové hodnocení kritéria Společnost - výsledky 

Počet zaškrtnutí (a) 3  2   

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)   134  134 = Celkem 

134: 5 = 26,8 % úspěchu 

 

Tabulka 4.9 Bodové hodnocení kritéria Klíčové výsledky 

Počet zaškrtnutí (a) 2 2 2 1  

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  66 134 100 300 = Celkem 

300: 7 = 42,9 % úspěchu 

 

4.6 Profil organizace 

 

Tabulka 4.10 Konečné bodové hodnocení dotazníku 

Zaznamenejte počet 

provedených zaškrtnutí 
D C B A 

% 

% úspěchu 

(z předchozích listů) 

Vedení   4 1 73,6 

Strategie  2 3  53,4 

Pracovníci  4 1  39,8 

Partnerství a zdroje  3 2  46,6 

Procesy, výrobky a služby  2 2 1 60 

Zákazníci – výsledky 4 2 1 1 29,13 

Pracovníci – výsledky 4 1   6,6 
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Společnost – výsledky 3  2  26,8 

Klíčové výsledky 2 2 2 1 42,9 

 

Celkový počet zaškrtnutí (a) 13 16 17 4  

Faktor (b) 0 33 67 100  

Hodnota (a x b)  528 1139 400  

 

2067 : 50 = 41,34 % úspěchu organizace 

 

Pomocí procentuálního vyjádření vyhodnocení dotazníku je sestaven graf, 

ve kterém je znázorněn profil společnosti. 

 

Obrázek 4.3 Procentuální vyjádření profilu firmy pomocí výsledků dotazníkové metody 

Nejlépe hodnoceným kritériem je Vedení a nejhůře kritérium Pracovníci – 

výsledky. 
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4.7 Silné stránky  

 Vedení 4.7.1

Hlavním řídícím pracovníkem společnosti je jednatel. Vedlejšími řídícími 

pracovníky jsou obchodní ředitel a vedoucí servisu. 

Ve společnosti jsou zavedeny manažerské systémy QMS, EMS a OHSAS s 

vytvořenou politikou, stanovenými dlouhodobými cíli z těchto oblastí a 

environmentálními programy – RoHS, zelené podnikání, LCA. Jednatel jmenoval 

v roce 2010 správce dokumentace, který zodpovídá za udržování zavedených 

systémů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a přípravu podkladů potřebných k 

vykonání pravidelných auditů. 

Vedení společnosti se snaží aktivně účastnit prestižních konferencí a 

kongresů pořádaných odborníky z různých oborů a to zejména z automobilového, 

potravinářského a obalového. Od své účasti na těchto akcích si vedení slibuje 

získání nových potenciálních zákazníků a nových informací týkajících se novinek o 

materiálech a legislativních změnách z těchto oborů. Dále aktivně rozvíjí obchodní 

vztahy s významnými zákazníky, velkými nadnárodními korporacemi s pobočkami 

v České republice a OEM partnery. 

Jednatel a servisní inženýr se pravidelně účastní zahraničních školení a 

zvyšují své kvalifikace. Vedoucí servisu díky svým letitým zkušenostem v oboru a 

soustavnému zvyšování odborných znalostí o nových technologiích je schopen 

často vyřešit technický problém, diagnostikovat závadu a odstranit ji ve spolupráci 

se zákazníkem telefonickou cestou či e-mailovou korespondencí. V případě, že 

není možné problém odstranit, vyšle ST provést opravu zařízení k zákazníkovi. 

 Strategie 4.7.2

Technologie průmyslových tiskáren a složení spotřebního materiálu jsou 

stále inovovány, vyvíjeny a přizpůsobují se tak požadavkům trhu – vývoj materiálů, 

zvyšující se rychlost výroby, legislativní požadavky, environmentální odpovědnost 

a snížení nákladů. Hledáním stále nových dodavatelů označovací technologie se 

společnost snaží reagovat na potřeby trhu.  



Bc. Kateřina Šafránková: Zpracování sebehodnotící zprávy typu START v rámci Modelu excelence EFQM 

2014  39 

Hlavním kritériem při výběru nových ST je místo bydliště. Strategickým 

rozmístěním ST je akční rádius cca 100 km. Tím jsou zákazníkovi šetřeny náklady 

na dopravu a firmě čas potřebný k výkonu. Jednotliví ST mají na starosti 

zákazníky v těchto krajích: 

 Karlovarský a Plzeňský 

 Ústecký a Liberecký 

 Středočeský 

 Královéhradecký a Pardubický 

 Moravskoslezský a Olomoucký 

 Zlínský a Jihomoravský 

 Jihočeský a Vysočina 

 

Manažerské systémy jsou pravidelně přezkoumávány managementem 

společnosti. Společnost má od roku 2011 vyhlášenou novou politiku 

integrovaného systému řízení, kde jsou stanoveny cíle a vize. Zaměstnanci byli 

o politice informováni přes e-mail. V tištěné podobě je politika vyvěšená v sídle 

společnosti a je také přístupna na webových stránkách. Plnění stanovených cílů a 

programů jakosti, BOZP a EMS je hodnoceno v rámci porady vedení, která se 

koná na začátku každého roku. Cíle, které se naplnit nepodaří v daném roce, se 

přesouvají na další rok. 

 Pracovníci 4.7.3

V roce 2009 došlo k oficiální fúzi dvou celosvětových výrobců průmyslových 

tiskáren. Společnost Katjatech s.r.o. do té doby zastupovala jednu z těchto 

společností a touto fúzí získala výhradní zastoupení nově vzniklé korporace. O 

připravované fúzi a získání výhradního zastoupení byl jednatel Katjatech s.r.o. 

informován s dostatečným časovým předstihem. Následně vyhodnotil, že se 

získáním výhradního zastoupení bude potřeba provést změny v oblasti 

ekonomické, technické a organizační. Prioritou bylo přijetí dostatečného a 

kvalifikovaného počtu zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozice. Z grafu je 

patrné navýšení počtu zaměstnanců na jednotlivých pozicích a zvýšení pracovníků 

se znalostí anglického jazyka. 
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Obrázek 4.4 Grafické znázornění zvyšujícího se počtu zaměstnanců 

Od roku 2012 jsou potenciální zaměstnanci v užším kole výběrového řízení 

podrobeni psychologickému testu Thomas360. Vyhodnocení testu provádí externí 

personalistka. Testu byli podrobeni i stávající zaměstnanci za účelem zjištění, 

jakým přínosem jsou pro společnost. [5] 

 

Zpětnou vazbu od zaměstnanců vedení získává: 

 Při konání každoročního hodnocení práce zaměstnanců 

 Na poradách, při kterých mají zaměstnanci možnost se vyjadřovat, 

diskutovat a navrhovat řešení 

 Individuálními diskuzemi zaměstnanců se svým nadřízeným 

 

Ve společnosti je nastaven systém povinných školení při nástupu nového 

zaměstnance – školení řidičů, bezpečnosti práce a školení potřebná k výkonu 

práce. Dále je nastaven systém povinných školení pro stávající zaměstnance 

v ročním intervalu – školení řidičů, bezpečnosti práce a požární ochrany. ST mají 

povinnost v tříletém intervalu získat osvědčení z vyhlášky č. 50/78 § 6 a § 8. 
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Výrobce pořádá technická a obchodní školení určená zástupcům 

distributorů. Školení se konají v zahraničí a jsou určeni zástupci z obchodního a 

technického oddělení, kteří se jich pravidelně účastní. Po úspěšném absolvování 

zahraničních školení jsou dále školeni zaměstnanci z jednotlivých oddělení. 

V uplynulých letech proběhlo také několik teambuldingových akcí 

obchodního, servisního týmu a obou týmu společně. Cílem bylo zvýšení 

spolupráce a komunikace mezi spolupracovníky. Většina teambuildingů byla bez 

účasti vedení a vždy za přítomnosti externího kouče – mediátora. 

Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců z obchodního oddělení je 

možné pomocí obchodních a marketingových bulletinů zasílaných výrobcem. Ty 

jsou dle potřeby překládány do českého jazyka. Přeložené bulletiny jsou zasílány 

e-mailem a zároveň archivovány. 

Technickému oddělení jsou k dispozici technické bulletiny pro zvyšování 

odborných znalostí, které jsou taktéž zaslány e-mailem a archivovány. 

Jednatel společnosti každoročně pořádá předvánoční večeři pro 

zaměstnance pracující v sídle jako poděkování za jejich práci. Pro všechny 

zaměstnance Katjatech s.r.o. je pořádán vánoční večírek s doprovodným 

programem, který má na starosti tým administrativních pracovnic. Tradiční 

zábavou večírku je pořádání tomboly pro zaměstnance. Dary do tomboly ve 

stanovené cenové výši dávají zaměstnanci, kteří se tomboly chtějí zúčastnit. 

Odměňování je dáno smluvními podmínkami mezi jednotlivým 

zaměstnancem a společností Katjatech s.r.o. Další pohyblivou složkou mzdy je 

tzv. osobní ohodnocení. 

Zaměstnanci jsou odměňování mimo smluvní dohody v rámci těchto 

benefitů: stravenky, příspěvek na životní a penzijní pojištění u vybrané 

společnosti, možnost používání firemního vozidla k soukromým účelům – benefit 

pro obchodní zástupce a servisní techniky. 

 Partnerství a zdroje 4.7.4

Katjatech s.r.o. získala výhradní zastoupení pro ČR na dobu neurčitou. 

Proto je více než zásadní, aby společnost dosahovala stále co nejlepších 
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výsledků, zejména v obchodní a technické oblasti. Každý rok Katjatech s.r.o. 

obdrží od zastupované společnosti prodejní plán, kde je uveden požadovaný 

počet prodaných zařízení a výše odebraného spotřebního materiálu a náhradních 

dílů, který musí splnit.  

V posledních letech se mění očekávání a požadavky zákazníků na dodávky 

spotřebních materiálů a zařízení. S rostoucím portfoliem technologií rostou i 

zásoby spotřebních materiálů a náhradních dílů, a proto byly navýšeny zásoby 

nejvíce obrátkových komodit. Minimální množství komodit je řízeno systémem a 

každý týden vedoucí skladu objednává zásoby u výrobce. Objednané zboží je 

dováženo jednou týdně prostřednictvím silniční přepravy. V akutních případech, 

kdy je zboží nutno dodat co nejdříve, je využívána expresní letecká přeprava TNT. 

Zásoby zařízení se za posledních šest let navýšily cca o 200 %. Společnost 

je tak schopna rychle reagovat na poptávku po tomto zařízení a dodat je v co 

nejkratším možném termínu. Každé pondělí je pořádána porada za přítomnosti 

řídích pracovníků a administrativních pracovnic. Na poradě se zjišťuje skladový 

stav zařízení, logistika zařízení po republice, plánované instalace, pronájmy, 

předvádění zařízení a také specifikace požadavku na objednání poptávaných 

zařízení.  

Hmotný a nehmotný majetek společnosti je udržován ve smyslu zákonných 

předpisů, předpisů výrobců užívaných zařízení a v souladu s požadavky 

servisních nebo revizních subjektů. Jmenovaný správce budovy ve spolupráci 

s AP zajišťují provádění revizí všech elektrických, plynových, tlakových nádob a 

jiných zařízení. 

Budova, ve které má společnost sídlo, je elektronicky zabezpečena a 

hlídaná externí společností, která také zajišťuje pravidelný úklid celé firmy. 

Společnost dbá na bezpečnost a ochranu zdraví (ochranné pracovní pomůcky, 

pracoviště s lasery). V roce 2013 navázala smluvní vztah s externí společností 

TRINANZA s.r.o. zabývající se poskytování služeb v oblasti BOZP a PO. Zástupce 

společnosti TRINANZA s.r.o. pravidelně navštěvuje objekt organizace a provádí 

bezpečnostní prověrky, roční školení řidičů, BOZP a PO všech zaměstnanců. 
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V roce 2011 investovala společnost do nákupu nových tzv. „chytrých“ 

mobilních telefonů BlackBerry. Prostřednictvím nové informační technologie jsou 

zrychleny každodenní procesy. Mobilní telefony jsou softwarově propojeny se 

serverem společnosti a zaměstnanci mohou efektivněji komunikovat s celou 

firmou online, a to přes e-mail či firemní komunikátor. Dalším důvodem nákupu 

mobilní technologie bylo propojení a aktualizace kontaktů s databází IS. 

Aktualizace kontaktů se provádí každý pátek.  

Inovací prošly také webové stránky společnosti, na kterých návštěvníci 

mohou zhlédnout instruktážní videa popisovacích zařízení.  

Neustálým vývojem prochází informační systém společnosti, který je 

přizpůsobován požadavkům zaměstnancům, aby jejich práce se systémem byla 

co nejefektivnější. 

 Procesy, produkty a služby 4.7.5

Procesy jsou zavedené, zdokumentované a monitorované v rámci systému 

řízení jakosti ISO 90001. Všechny procesy jsou v organizaci řízeny v IS Ekonomis 

elektronicky. Veškerá dokumentace a záznamy z procesů jsou předávány digitálně 

online. 

Přidanou hodnotou, kterou Katjatech s.r.o. může zákazníkům oproti 

některým konkurentům nabídnout, je softwarové řešení na míru, řešení pro sběr 

dat, optimalizace tiskáren a řídícího softwaru vzdáleným přístupem a technické 

poradenství v oblasti implementace tiskáren do nadřazených výrobních systémů.  

 Zákazníci – výsledky 4.7.6

Spokojenost zákazníků společnost zjišťuje pomocí dotazníku „Hodnocení 

dodavatele“, a tím získává informace o dodávaných službách. Získané informace 

nejsou dále zpracovávány a vyhodnocovány.  

Z tabulky č. 4.12 lze vidět zvyšující se prodej popisovacích zařízení 

stávajícím zákazníkům a lze z toho odvodit spokojenost s výrobky společnosti. 

Nízký prodej v roce 2009 souvisí s celkovou ekonomickou situací ČR. V roce 2010 
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se firmy začaly postupně vzpamatovávat z následků finanční krize a to se projevilo 

značným nárůstem schválených investičních projektů u zákazníků. 

Tabulka 4.11 Přehled prodejů popisovacích zařízení v daném období 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet stávajících zákazníků 95 70 120 82 120 133 

Počet nových zákazníků 33 25 35 45 47 42 

Počet prodaných zařízení celkem 128 95 155 127 167 175 

 

Stížnosti a reklamace zákazníků na služby a zařízení jsou řešeny 

operativně, ale nejsou evidovány. Zodpovědným zaměstnancem za vyřizování 

stížností a reklamací je vedoucí příslušného oddělení. Mezi stížnosti zákazníků se 

může zahrnout provedení opakovaných servisních zásahů. Opakovaný servisní 

zásah je ve většině případů způsoben špatnou diagnostikou závady servisním 

technikem. Celkový počet provedených servisních zásahů a počet opakovaných 

servisních zásahů za dané období je uveden v tabulce 4.2 

Tabulka 4.12 Přehled provedených servisních zásahů za dané období 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet opakovaných SZ 112 114 125 131 118 99 

Počet SZ celkem 1 840 1 648 2 023 2 141 2 097 2150 

 

Reklamace, které jsou sledovány a evidovány IS, se týkají komodity dílů. 

Vadné díly, které jsou ještě v záruce, se reklamují u výrobce. Pro přijetí reklamace 

výrobcem je přesně stanovená procedura činností. V tabulce 4.3 je znázorněn 

celkový počet reklamovaných ND a počet reklamací, které výrobcem uznány 

nebyly za určité období. 
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Tabulka 4.13 Přehled reklamací náhradních dílů za dané období 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Reklamace ND celkem 11 17 21 14 36 30 

Neuznané reklamace 0 2 5 0 3 0 

 

 Pracovníci – výsledky 4.7.7

Doposud ve společnosti není zahájeno měření vnímání ze strany 

pracovníků. Není proto možné toto měření vyhodnotit. 

Výkonnost zaměstnanců je hodnocena pouze u obchodních zástupců. Je 

stanoven týdenní plán činností, který je obchodním ředitelem monitorován a 

následně vyhodnocován. Obchodní zástupci jsou ke splnění plánu motivováni 

měsíčními prémiemi. 

 

Tabulka 4.14 Přehled týdenního plánu činností OZ 

Činnost Počet / týden 

Telefonát  30 

Návštěva u zákazníka 16 

 

Řídící pracovníci provádí v posledních dvou letech roční hodnotící pohovory 

všech zaměstnanců za přítomnosti externí personalistky. Při pohovoru je 

zhodnocena dosavadní práce zaměstnance.  

Vedoucí pracovníci si jsou vědomi náročného výběru kvalitních a 

kvalifikovaných zaměstnanců. Odpovídá tomu také počet ukončených pracovních 

poměrů za posledních 6 let, který je znázorněn v tabulce níže. 
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Tabulka 4.15 Přehled ukončených pracovních poměrů za dané období 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet ukončených PP 2 4 2 6 2 2 

 

V roce 2013 byl zaveden nový systém odměňování nad rámec smluvního 

ohodnocení. Jsou nastaveny fixní částky provizí za jednotlivé pracovní úkony 

spjaté s prodejem zařízení. Provize jsou vypláceny za prodané zařízení za určité 

časové období – měsíc.  

 Společnost – výsledky 4.7.8

 

Společnost Katjatech s.r.o. v roce 2010 navázala spolupráci s komunikační 

a PR agenturou EQUICOM s.r.o. zajišťující mediální a marketingové služby. 

Nadále úspěšně udržuje podvědomí o svých produktech díky pravidelným 

autorským příspěvkům a článkům v odborných časopisech. Tím se společnost 

snaží podpořit pozitivní vnímání zákazníků na ni a její výrobky. Články a příspěvky 

pravidelně vycházejí v následujících časopisech a periodikách: Technický 

magazín, Packaging, Svět balení, Svět průmyslu, Potravinářský zpravodaj a 

mnoha dalších.  

Novinkou roku od roku 2010 je také čtvrtletní vydávání firemního 

Newsletteru, který je určen zákazníkům a zároveň zaměstnancům. V něm 

společnost informuje o novinkách ve svém portfoliu, o dosažených úspěších a 

připravovaných akcích, jako je účast na veletrzích. Všechna vydání firemních 

Newsletterů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti a zároveň 

zasílána e-mailem zákazníkům a zaměstnancům. 

Katjatech s.r.o. se pravidelně účastní brněnských veletrhů SALIMA/EMBAX 

a mezinárodního strojírenského veletrhu. Součástí veletrhů je i jedinečný projekt 

praktické ukázky výrobní balicí linky s názvem Packaging Live. Hlavním kladem 

této prezentace je názorná ukázka snadné integrace tiskáren do výrobní linky. Na 

veletržním stánku Katjatech s.r.o. se také pořádají tiskové konference pro 
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odbornou veřejnost a novináře. V letech 2012 a 2014 získala společnost prestižní 

ocenění ZLATÝ EMBAX 2012 a ZLATÁ SALIMA za bezkonkurenční 

zařízení. Ocenění potvrzuje trvale vysokou technickou a inovativní úroveň 

výrobků. Zájem zákazníků o výrobky společnosti Katjatech s.r.o. má zvyšující se 

tendence. Evidence počtu zákazníků, se kterými byl sepsán záznam o návštěvě 

stánku, se provádí od roku 2010. Veletrh SALIMA/EMBAX je pořádán co 2 roky.  

Tabulka 4.16 Přehled počtu návštěvníků na jednotlivých veletrzích 

 2010 2011 2012 2013 

SALIMA/EMBAX 92  97  

MSV 87 105 109 123 

 

Za posledních 5 let se společnost rozrostla cca o 100 %, a přesto je obtížné 

posoudit, jaký má vliv na vývoj míry nezaměstnanosti. Najít kvalifikované 

zaměstnance podle představ je velice obtížné a je si toho vědom i jednatel 

společnosti. Proto od roku 2012 firma využívá služeb externí personalistky, která 

kandidáty v užším výběru podrobuje psychologickému testu Thomas360.  

Katjatech s.r.o. se může také pyšnit tím, že její zaměstnanec byl oceněn 

zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského za dobrovolné dárcovství krve. 

Prioritami společnosti je dodržování školení řidičů, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany, dodržování pravidel nakládání s odpady, 

chemickými látkami, provádění pravidelných revizí spojených s užíváním budovy, 

ve které má společnost sídlo. Revizní zprávy, záznamy o školeních a kontrolách 

jsou evidovány IS a současně archivovány u AP. 

 V roce 2007 získala Katjatech s.r.o. certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001.  

 Klíčové výsledky 4.7.9

Výsledky týkající se celkové nákladovosti, obratů a zisků společnosti nejsou 

veřejně dostupné. Základním finančním ukazatelem je celkový příjem z prodeje 
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zařízení, spotřebního materiálu a služeb (servisních zásahů). V tabulce jsou 

uvedeny roční obraty za prodej zařízení, spotřebního materiálu a provedení 

servisních zásahů.  

Tabulka 4.17 Výše obratů – zaokrouhleno na celé miliony 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prodej zařízení 43  35  41  50  48  47  

Prodej SM a ND 42  42  41 45  46  46  

Provedení SZ 2  3  4  3  5  5  

Obraty celkem 87  80  86  98 99  98  

4.8 Oblasti pro zlepšování 

 

Při návrhu oblastí pro zlepšování se vycházelo z vyplněného dotazníku, 

definovaných silných stránek a znalostí organizace. 

Jednou z oblastí pro zlepšování je kritérium Pracovníci – výsledky. Toto 

kritérium je ohodnoceno 6,6 procent z možných 100 a je nejníže hodnoceným ze 

všech. 

Doposud nebylo zahájeno měření vnímání organizace zaměstnanci. Jsou 

zde určité náznaky příležitostí pro toto hodnocení, ale po diskuzi s některými 

zaměstnanci bylo zjištěno, že by uvítali anonymní hodnocení, třeba pomocí 

dotazníku. Otázky by měly směřovat ke zjištění, zda zaměstnanci jsou spokojeni 

s platovým ohodnocením, způsobem odměňování, potřebou výcviku a rozvoje 

dovedností a zda se zaměstnanci cítí uznáváni a chváleni.  

Dalším návrhem pro zlepšení je zahájení sledování poměrového ukazatele 

aktivity. Ukazatel aktivity se sleduje z důvodu hrozby druhotné platební 

neschopnosti a ochrany organizace před zbytečným zadlužením pro krátkodobou 

nesolventnost odběratelů. Může tak reagovat pružněji a snažit se o vyrovnanost 

své platební bilance.  
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Umožnit vykonat praxi studentům středních a vysokých škol a tak se 

angažovat ve veřejných činnostech, je dalším návrhem pro zlepšení. Přidanou 

hodnotou tohoto návrhu je získání potenciálních zaměstnanců z řad studentů 

především ekonomického a technického zaměření.  
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5 ZÁVĚR 

Konkurenceschopná společnost se pozná podle vrcholového managementu 

a jeho přístupu k řízení. Chce-li uspět na trhu nejen z ekonomického hlediska, 

musí pro to změnit své chování a soustředit se i na environmentální a společenské 

aspekty. Zařadit se tedy mezi ty excelentní společnosti s vynikající oblastí řízení a 

dosahovanými výsledky. 

Cílem diplomové práce bylo zpracování sebehodnocení společnosti 

Katjatech s.r.o., zjištění silných a slabých stránek a návrhů pro zlepšení. Účast 

v celonárodní soutěži Národní cena kvality byl prvotním impulsem pro zpracování 

sebehodnocení. 

Teoretická část práce byla zaměřena především na podrobný popis 

společnosti Katjatech s.r.o. dodávající průmyslové tiskárny určené k popisu 

výrobků. Dále jsou popsána jednotlivá oddělení včetně pracovních činností 

zaměstnanců, dodavatelé, zákazníci, přímí konkurenti a v neposlední řadě i 

systém řízení společnosti. Sebehodnocení bylo provedeno podle modelu 

excelence EFQM, který je pro vedení společnosti užitečným nástrojem k 

identifikování silných a slabých stránek a oblastí pro případná zlepšení 

společnosti.  

Praktická část práce se zabývala sebehodnocením pomocí dotazníkové 

metody zpracované týmem řešitelů. Nejhůře hodnocené je kritérium Pracovníci- 

výsledky se získaným procentem 6,6 z maximálně možných 100 % a nejlépe 

vyhodnoceným je kritérium Vedení. 

Bylo zjištěno, že společnost by se měla zaměřit na své zaměstnance a 

jejich vnímání na organizaci. Pro organizaci by mělo být prioritou vědět, zda jsou 

zaměstnanci spokojeni se mzdovým ohodnocením, zda profesně rostou a cítí se 

být pro společnost důležití, a tak snížit rizika případného odlivu kvalifikovaných 

zaměstnanců.  

V současné době je velmi obtížné najít zaměstnance dle představ a 

požadavků managementu. Jednou z možností je poskytnout studentům příležitost 



Bc. Kateřina Šafránková: Zpracování sebehodnotící zprávy typu START v rámci Modelu excelence EFQM 

2014  51 

vykonat praxi. Tímto způsobem si může organizace připravit své budoucí 

potenciální zaměstnance, zejména ekonomického a technického zaměření. 

V oblasti financí bylo navrženo sledování ukazatele aktivity pro vyrovnané 

cash-flow společnosti. Alarmujícím důkazem je hospodaření států, firem a 

domácností na dluh.  

Zpracovaná diplomová práce bude představena zástupcům vedení 

společnosti. Sebehodnotící zpráva s definovanými silnými stránkami není 

konečná, neboť ještě neprošla oponenturou zástupců vedení společnosti a slouží 

jako podklad pro další zpracování.  

Návrhy oblastí na zlepšení by měly poskytnout náměty ke zvážení pro řídící 

pracovníky a ti by se měli snažit maximálně využít získané informace, které 

pomohou zefektivnit současný systém řízení.  
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