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ABSTRAKT 

 

Rozvoj přístupů k měření výkonnosti systémů managementu jakosti. 

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj přístupů k měření výkonnosti systémů 

managementu kvality. V teoretické části je definováno pojetí měření výkonnosti systémů 

managementu kvality, jsou vysvětleny jednotlivé termíny, principy moderního managementu 

kvality a metodologie Balanced Scorecard. V praktické části je proveden průzkum 

současných přístupů k měření výkonnosti systémů managementu kvality v organizacích  

o různé velikosti působících v průmyslových odvětvích a jsou rozpracovány ukazatele měření 

výkonnosti. Na základě získaných poznatků je navržen postup všeobecně aplikovatelné 

metodiky měření výkonnosti systémů managementu kvality a vhodné ukazatele výkonnosti 

systémů managementu kvality.   

 

Klíčová slova: Systémy managementu kvality, výkonnost, ukazatel výkonnosti systému 

managementu kvality, hodnota pro zákazníka, měření. 

 

 

ABSTRACT 

 

Development of Approaches to Performance Measurement of Quality Management 

Systems. 

The thesis is focused on the development of approaches to performance measurement 

of quality management systems. In the theoretical part the concept of performance of quality 

management systems is defined and the individual terms, the principles of modern quality 

management and Balanced Scorecard methodology are explained. In the practical part  

it is performed a research of current approaches to measuring the performance of the quality 

management systems in organizations of various sizes operating in industry and performance 

indicators are processed. On the basis of this knowledge generally applicable methodology for 

measuring the performance of the quality management systems and appropriate indicators  

of quality management systems performance are proposed. 

 

Key words: Quality management systems, performance, quality management system 

performance indicator, customer value, measurement. 
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1 Úvod 

V současném vysoce konkurenčním tržním prostředí je neustále rostoucí zájem  

o kvalitu, jakožto prostředek k navýšení konkurenceschopnosti. Dokladem tohoto je zavádění 

norem ISO řady 9000 do výrobní a nevýrobní podnikové praxe. Společnosti přesně 

identifikují a definují své procesy, tedy dosáhnou poznání všech svých aktivit a díky tomu 

poskytují kvalitnější produkty, což je doprovázeno snižováním vynakládání zbytečných 

zdrojů, ať materiálových či lidských a snižováním průběžné doby výroby produktů. 

Samozřejmou součástí řízení organizace se staly systémy managementu kvality. Z normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 nepřímo vyplývá, že se organizace musí výkonností systémů 

managementu kvality zabývat. V žádných normách do současné doby nebyla přesně 

stanovena metodika přístupů k měření výkonnosti systémů managementu kvality. Proto při 

aplikaci tohoto měření dochází k problematickým činnostem způsobeným nejasností termínu 

výkonnost a neznalostí postupu měření. Součástí diplomové práce bude poznání podnikové 

praxe při měření výkonnosti systémů managementu kvality. Na základě názorů z odborných 

publikací a praktických zkušeností bude stanoven návrh přístupu k měření výkonnosti 

systémů managementu kvality.  

Cílem diplomové práce bude návrh rozvoje přístupů k měření výkonnosti systémů 

managementu kvality v podmínkách podnikové praxe průmyslových společností. Výkonnost 

systémů managementu kvality bude jednoznačně definována a bude navržen postup měření 

výkonnosti systémů managementu kvality prostřednictvím finančních a nefinančních 

ukazatelů, které budou propojeny s metodologií Balanced Scorecard.  

Měření výkonnosti nepodává pouze informace o měřené činnosti, ale představuje 

vhodný nástroj řízení změn v organizaci, který podporuje neustálé zlepšování. Výkonnost 

systémů managementu kvality definuje, zda a do jaké míry jsou plněny strategické funkce  

a cíle organizace. V současné podnikové praxi jsou uplatňovány především finanční ukazatele 

výkonnosti, jež podávají informace pouze o plnění krátkodobých cílů, kde nejsou zahrnuty 

další ukazatele budoucí výkonnosti. Tyto jsou mnohdy z pohledu konkurenceschopnosti 

významnější.   
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2 Teoretická východiska a principy moderních systémů 

managementu kvality 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na objasnění teoretických východisek  

a principů moderních systémů managementu kvality. Budou definovány základní pojmy 

kvality, výkonnosti a systémů managementu kvality. Měření výkonnosti systémů 

managementu kvality je mezinárodními normami ISO řady 9000 nepřímo vyžadováno,  

ale tento pojem ani postup měření výkonnosti zde není nikterak definován. Z  tohoto důvodu 

bude užita definice uváděná Modelem excelence EFQM. V rámci této kapitoly bude 

specifikováno měření výkonnosti, kde bude uvedeno členění jednotlivých typů měření 

výkonnosti a moderních metod, které jsou k měření užívány. Dále bude věnována pozornost 

základním principům moderních systémů managementu kvality, jejichž prostřednictvím jsou 

vytvářeny, udržovány a rozvíjeny systémy managementu kvality. Budou objasněny základní 

principy a perspektivy metody Balanced Scorecard, která je mezinárodně uznávanou metodou 

k hodnocení a měření výkonnosti systémů organizací. Závěrem této kapitoly bude 

specifikována metodologie Balanced Scorecard jako manažerský systém.         

 

 

2.1 Úvod do problematiky 

Na úvod této kapitoly je zapotřebí vysvětlit pojmy týkající se měření výkonnosti 

systémů managementu kvality.  

Podle definice normy ČSN EN ISO 9000:2006 je kvalita „stupeň splnění požadavků 

souborem inherentních charakteristik“ [21]. Nejvýstižněji tuto definici charakterizoval „otec“ 

kvality Juran, který na základě svých osobních zkušeností a znalostí stanovil, že kvalita 

představuje ty rysy výrobků, které splňují požadavky zákazníků,  

a současně zajišťuje jejich spokojenost [11].  

 

Splněním požadavků zákazníka dochází ke zvýšení jeho spokojenosti  

a loajality. Největším přínosem pro společnosti je spokojenost zákazníka. Tato napomáhá 

k opakovaným obchodům a pozitivním referencím, což vede k upevnění  

a zvýšení pozice na trhu. Plnění požadavků zákazníka je spjato  

se systematickým monitorováním a měřením jeho potřeb [1]. 
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Pojem systém managementu kvality je definován v normě ČSN EN ISO 9000:2006 

jako systém managementu pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality [21]. Systém 

managementu kvality vymezuje procesní a administrativní rámec, kde jsou především 

definovány procesy užívané danou organizací a jejich logická provázanost [20]. 

 

Pro přiblížení provázanosti systémů managementu kvality s podnikovými procesy  

a se vztahy se zainteresovanými stranami je na obrázku 2.1 znázorněn procesní model 

systému managementu kvality  

 

Obr. 2.1: Procesní model systému managementu kvality dle ISO 9004 [23] 

 

Na obr. 2.1 je vyobrazen procesní model systému managementu kvality podle normy 

ČSN EN ISO 9004:2010 [23], který znázorňuje posloupnost a provázanost na sebe 

navazujících procesů řízení systému managementu kvality a vztahů zainteresovaných stran. 

Důležitým prvkem je zde provázanost potřeb a očekávání zákazníků s organizací, která plnění 

požadavků zákazníků musí mít zakotvené v politice a strategii podniku. Samotná realizace 

procesu je kombinací na sebe navazujících činností managementu tak, aby výstupem byl 

produkt nebo služba splňující požadavky a poskytující spokojenost zákazníků. Organizace 
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musí pro pochopení požadavků zákazníků a všech zainteresovaných stran realizovat neustále 

měření, analýzu a zlepšování, které vede k poznání požadavků a k neustálému zlepšování 

systému managementu kvality vedoucímu k trvale udržitelnému úspěchu organizace [1,11].    

 

Pojetí výkonnosti v normách ISO řady 9000 není nikterak specifikováno, ačkoliv  

je zde tento pojem užíván a dokonce normou ČSN EN ISO 9001:2009 je měření výkonnosti 

požadováno. Z článku 8.2.1 této normy vyplývá, že organizace musí, jako jeden ze způsobů 

měření výkonnosti systémů managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání 

zákazníka ohledně toho, zda organizace splnila jeho požadavky [22]. 

Organizace působící v automobilovém průmyslu s certifikovaným systémem 

managementu kvality dle normy ČSN ISO/TS 16949:2009, musí kromě výše uvedeného 

požadavku vyplývajícího z článku 8.2.1 normy ISO 9001 provádět hodnocení výkonnosti  

a účinnosti svých procesů pomocí ukazatelů výkonnosti [13]. 

Z požadavků je patrné, že organizace nemají provádět pouze monitorování  

a měření spokojenosti zákazníků, ale musí také provádět měření výkonnosti svých systémů 

managementu kvality.   

 

Wagner definuje výkonnost jako charakteristiku, která popisuje způsob nebo průběh, 

jakým zkoumaný objekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním 

způsobem průběhu této činnosti, při níž se předpokládá schopnost porovnání zkoumaného  

a referenčního průběhu pomocí stanovené kriteriální škály [7].  

 

Nejvýstižnější definice výkonnosti je uvedena v příručce Evropské nadace pro 

management kvality (EFQM), kde výkonnost je definována jako míra dosahovaných výsledků 

jednotlivci, skupinami, organizacemi i procesy [14].  

 

 Nenadál stanovil výkonnost jako komplexní pojem, který v sobě zahrnuje celou řadu 

kategorií, kterými jsou například produktivita, náklady, výtěžnost, efektivita, účinnost a další 

[4]. Z uvedeného tvrzení lze výkonnost systému managementu kvality chápat jako míru toho, 

jak daný systém plní své funkce a cíle, kterými především jsou [4,17]: 

- maximalizace spokojenosti a loajality zákazníků, 

- minimalizace výdajů organizace,  

- tvorba prostředí pro neustálé zlepšování.  
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Měření výkonnosti systémů managementu kvality by mělo představovat dominující 

činnost, která zastřešuje veškerá systémová měření, neboť informace z tohoto měření 

poskytují vrcholovému vedení organizace komplexní zjištění, do jaké míry a jakým způsobem 

dochází k naplnění podnikových cílů [17]. 

Pojetí a význam výkonnosti systému managementu kvality bude v této diplomové 

práci blíže upřesněn ve třetí kapitole.      

 

2.2 Principy moderních systémů managementu kvality 

Princip je možno definovat jako základní pravidlo, které slouží pro tvorbu, udržení  

a rozvoj jakéhokoliv činnosti tak, aby byly reprezentovány trvalé hodnoty [1]. Při absenci 

nadefinovaných principů nemůže být rozvíjena žádná činnost ani systém řízení podnikových 

procesů.      

Z tohoto tvrzení vyplývá, že systémy managementu kvality jsou vytvářeny a rozvíjeny 

pomocí základních principů moderního managementu kvality, dle následujícího dělení, které 

je zobrazeno v tabulce 2.1. 

 

Tab. 2.1: Základní principy moderního managementu kvality [1] 

1. Zaměření na zákazníka 

2. Vůdcovství 

3. Zapojení zaměstnanců 

4. Učení se 

5. Flexibilita 

6. Procesní přístup 

7. Systémový přístup k managementu 

8. Neustálé zlepšování 

9. Management na základě faktů 

10. Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli 

11. Společenská odpovědnost 

 

 

Normou ČSN EN ISO 9000:2006 je definováno pouze 8 základních principů 

moderního managementu kvality. Tyto byly v tabulce 2.1 doplněny o další principy 

moderního managementu kvality, které byly definovány na základě podnikové praxe. Tyto 
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principy lze užít pro rozvoj jakéhokoliv systému managementu. Pořadí v jakém jsou 

jednotlivé principy uváděny, neodpovídá jejich významnosti, neboť záleží pouze na každé 

organizaci, v jakém pořadí bude tyto principy definovat. Na základě zkušeností z podnikové 

praxe lze konstatovat, že jednotlivé principy spolu souvisejí a tvoří provázanost. Při absenci 

jednotlivých principů nelze systém řízení organizace považovat za komplexní [1]. 

 

Princip zaměření na zákazníka 

Pro pochopení daného principu je zapotřebí vysvětlit základní pojmy, kterými jsou 

zákazník a produkt. V normě ČSN EN ISO 9000:2006 je zákazníkem definována osoba, nebo 

organizace, která přijímá produkt [21]. Zákazníky lze dle základního dělení rozdělit na interní 

a externí. Za interního zákazníka je považována organizační jednotka daného podniku, kde  

je produkt dále upravován do finálního výrobku. Externím zákazníkem jsou všichni zákazníci, 

kteří nejsou součástí daného podniku a jsou součástí obchodních vztahů. Produktem  

je hmotný předmět, poskytnutá služba nebo zpracovávaná informace.  

 

Podstatu principu vystihl Nenadál v publikaci, kde definoval, že externí zákazníci jsou 

konečným arbitrem rozhodujícím o existenci organizace, ty by proto měly dělat vše pro trvalé 

uspokojování požadavků všech svých externích zákazníků [1]. Klíčovým měřítkem 

konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu je jak organizace dokáže uspokojit potřeby 

dosavadních a zároveň potencionálních zákazníků.  

Pro naplnění tohoto principu by organizace měly dělat následující činnosti [1]: 

 definovat své zákazníky, neboť konečný spotřebitel nemusí být vždy jedinou skupinou 

zákazníků; 

 systematicky zkoumat, tedy monitorovat a měřit požadavky zákazníků. Výsledkem 

je poznání aktuálních potřeb zákazníků a srovnání s mírou jejich naplňování. K tomuto 

mohou organizace užít marketingové techniky nebo přezkoumávání požadavků 

v poptávkách;  

 stanovit cíle organizace, aby byly v souladu s požadavky externích zákazníků. Jedná 

se o důležitý aspekt, neboť prostřednictvím cílů je naplňována strategie podniku, která 

definuje dlouhodobé cíle organizace, kterými jsou například určité procento tržního 

podílu v daném oboru. Proto musí být cíle stanoveny v souladu s požadavky 

zákazníků;  
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 systematicky komunikovat požadavky zákazníků uvnitř podniku, což má být 

podporováno vrcholovým vedením organizace. Každý zaměstnanec podniku musí znát 

požadavky zákazníků, aby svou činností mohl přispět k jejich naplňování; 

 pružně a efektivně reagovat na změny požadavků zákazníků; 

 systematicky měřit spokojenost a loajalitu zákazníků; 

 rozvíjet vztahy se zákazníky. Jedná se o podporu zaměřenou k rozvoji loajality 

zákazníků.   

 

Princip vůdcovství 

Řídicí pracovníci musí být pozitivním příkladem ostatních zaměstnanců organizace 

svým chováním, postoji a jednáním, které garantuje stálost účelu organizace a její strategické 

směřování [1]. Naplňování tohoto principu je důležité pro správné fungování systémů 

managementu kvality.  

Pro správné naplňování tohoto principu by vrcholový management organizace měl 

realizovat následující činnosti [1]: 

 systematické zkoumání a poznání potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran. 

Mezi zainteresované strany patří podnikoví stakeholdři, kterými jsou zákazníci, 

zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé a konkurenti v daném odvětví [9]; 

  definování vize, politiky a strategie tak, aby byly zahrnuty zájmy všech 

zainteresovaných stran; 

 stanovení cílů organizace, které budou ve všech oblastech výzvou budoucnosti, 

 aktivní účast vrcholového managementu na procesech zlepšování a uvolňování 

zdrojů;  

 vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení musí být pro své podřízené skutečnými 

lídry a autoritami ve svém jednání, rozhodování a postojích; 

 rozvoj a podpora zaměstnanců. Jedná se o důležitou činnost, neboť dosažení 

úspěchu organizace může být docíleno pouze za podpory odborně způsobilých  

a vhodně motivovaných zaměstnanců;  

 rozvoj organizační struktury v souladu s nutností zlepšovat celkovou výkonnost 

organizace.  
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Princip zapojení zaměstnanců 

Dle studií bude v první polovině 21. století rozvoj organizací z 90 % ovlivněn úrovní 

znalostí lidí. Organizace světové úrovně považují znalosti zaměstnanců za největší kapitál. 

Odborně vyškolení a vhodným způsobem motivovaní zaměstnanci přispívají k lepšímu 

naplňování strategie a cílů organizace. Proto by organizace měly uvolňovat potenciál 

zaměstnanců prostřednictvím sdílení hodnot a kultury organizace, které je založeno na důvěře 

zaměstnanců. Je nutné delegovat jednotlivé pravomoci a s tím spojené povinnosti  

až k nejnižší organizačním jednotkám organizace. Pro naplňování tohoto principu  

by organizace měly provádět následující činnosti [1]: 

 komunikace rolí a příspěvků k naplňování strategických cílů u jednotlivých 

zaměstnanců; 

  systematické odhalování bariér dosahování maximální výkonnosti zaměstnanců. 

Toto může být realizováno prostřednictvím pravidelného hodnocení individuální 

výkonnosti zaměstnanců, auditem či sebehodnocením zaměstnanců; 

 přidělování povinností a pravomocí na základě prokázané odborné způsobilosti 

zaměstnanců, kdy hlavním pravidlem je přerozdělování od nejvyšší hierarchické 

struktury až po nejnižší; 

 hodnocení individuální i týmové výkonnosti zaměstnanců, které je odvozeno  

od plánovaných cílů organizace; 

 rozvoj a vyhledávání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanců; 

 systematické sdílení nejlepších praktik v organizaci s využitím metod interního 

benchmarkingu nebo workshopu; 

 systematický a pravidelný oboustranný dialog vedení organizace se zaměstnanci; 

 systematické zkoumání zpětné vazby, názorů a míry spokojenosti zaměstnanců, 

které může být realizováno prostřednictvím anonymních dotazníků. 

 

Princip učení se 

Hlavní myšlenkou tohoto principu je, že žádná organizace se nikdy nenachází ve stavu 

naprosté dokonalosti. Jedná se o systematický rozvoj způsobilosti, dovednosti a znalostí 

zaměstnanců, které je východiskem k budoucímu úspěchu organizace [1]. Tento princip  

je úzce spojen s principem zapojení zaměstnanců. Ke správnému plnění tohoto principu  

by organizace měly provádět následující činnosti [1]: 
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 definování úrovně a rozsahu odborné způsobilosti zaměstnanců s ohledem na současné 

a budoucí potřeby; 

 plánování a uvolňování zdrojů potřebných k rozvoji znalostí a způsobilosti 

zaměstnanců vrcholovým vedením organizace; 

 plánování metod, přístupů a systematický výcvik různých forem učení se organizace; 

 realizace zpětné vazby, tedy posuzování efektivnosti procesů učení se ve vztahu 

k dosahování cílů organizace; 

 trvalý kariérní rozvoj všech skupin zaměstnanců; 

 podpora aktivního přístupů zaměstnanců při vyhledávání nedostatků procesů  

a systémů. 

 

Princip flexibility/ agility 

Flexibilita představuje pružné a rychlé přizpůsobení se jakýmkoliv změnám. Tržní 

prostředí je velice proměnlivé a pro současný a budoucí úspěch organizací je zapotřebí rychle 

reagovat na všechny podněty a změny [1,2]. V rámci tržního hospodářství organizace hledají 

možnosti a prostředky pro nalezení konkurenční výhody, která by navýšila postavení dané 

firmy na trhu. K tomu je využívána tvořivost, která navazuje na předchozí princip učení se. 

K úspěšnému naplňování principu flexibility by organizace měly realizovat následující 

činnosti [1]:   

 prognózování a trvalé měření vývoje trendů na trzích; 

 zkracování průběžné doby návrhu a vývoje produktů i procesů pomocí paralelního 

navrhování; 

 snižovaní průběžné doby výroby produktů a poskytovaných služeb účinnými 

opatřeními a výcvikem zaměstnanců; 

 využívání výpočetní techniky při komunikaci s partnery; 

 aplikace strategických logistických přístupů  Just-in-time při vztazích s dodavateli; 

 efektivní údržba infrastruktury, především technické diagnostiky a systémů 

preventivní údržby; 

 systematická inovace technologií a infrastruktury organizace s ohledem na životní 

prostředí, okolí společnosti a bezpečnost.  
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Princip procesního přístupu 

Definice procesu je uvedena v úvodní části této kapitoly. Procesem je každá činnost 

nebo soubor činností, při které jsou zdroje přeměňovány ze vstupů na výstupy  

a to v regulovaných podmínkách. Pro upřesnění je na obr. 2.2 zobrazen základní model 

procesu [1]. Zde je jako zastřešující článek uveden vlastník procesu, který musí být určen  

ke každému procesu. Jedná o osobu, která má hluboké znalosti o procesu a podílí se na řízení 

významné části činností, z nichž se proces skládá. K tomuto jsou vlastníkovi procesu 

stanoveny příslušné odpovědnosti za kvalitu výstupů z procesu a efektivní průběh procesu. 

K naplňování odpovědnosti jsou vlastníkovi přiřazeny pravomoci, kterými jsou možnost 

poznání požadavků zákazníků, stanovení vlastních požadavků na vstupy a zdroje a řízení 

procesu včetně rozhodování o jeho zlepšování. Všechny tyto pravomoci však musí být 

v souladu s politikou a strategií společnosti. Dále jsou jako vstupy do procesu definovány 

požadavky na dodávky a dodavatele. Jedná se o důležitou součást, neboť kvalita dodávek 

výrazně ovlivňuje kvalitu hotového výrobku. Výstupy z procesu jsou dále ovlivněny 

požadavky na výstupy a samotnými zákazníky, kdy důležitou součástí je zpětná vazba mezi 

zákazníkem a procesem [1,12].    

 

Obr. 2.2: Základní model procesu (adaptováno podle [1]) 

 

Procesní přístup je charakterizován systematickou identifikací a řízením procesů 

užívaných v organizaci, kdy důraz je kladen na provázanost procesů a jejich vzájemnou 
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působnost. Organizace pracují efektivněji a jsou dosahovány lepší výsledky, pokud jsou 

vzájemně související činnosti chápany a řízeny jako procesy [1].  

Pro správné naplňování principu procesního přístupu by organizace měly provádět 

následující soubor činností [1]: 

 systematické definování procesů, které jsou důležité pro naplňování cílů organizace;  

 definování klíčových procesů organizace, které umožní efektivnější řízení procesů; 

 jmenování vlastníků procesů; 

 identifikace rozhraní mezi předcházejícími a následujícími procesy, které umožňuje 

efektivnější řízení a eliminuje zbytečné dublování činností;  

 systematické monitorování a měření výkonnosti procesů pomocí vhodných ukazatelů, 

které lze rozdělit na ukazatele měření výkonnosti výrobních a nevýrobních procesů  

a univerzální ukazatele;  

 efektivní posuzování dopadů působení procesů na zainteresované strany.  

 

Ve výčtu činností pro správné naplňování principu procesního přístupu je zahrnuto 

měření a monitorování výkonnosti procesů. V současném prostředí výrobních i nevýrobních 

organizací je měření výkonnosti procesů rozsáhlou oblastí, kde je užíváno velké množství 

metod a nástrojů.  

Měření výkonnosti jednotlivých procesů, může být realizováno prostřednictvím 

následujících metod: 

 Balanced Scorecard; 

 Benchmarking; 

 Lean Six Sigma; 

 klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). 

 

Pojem monitorování a měření výkonnosti procesů byl v této diplomové práci okrajově 

popsán a to především pro znázornění propojenosti s měřením výkonnosti systémů 

managementu kvality, neboť nedílnou součástí systémů managementu jsou jejich procesy.     

 

Princip systémového přístupu k managementu 

Pokud jsou vzájemně související procesy a činnosti identifikovány, chápany a řízeny 

jako systém, dochází k vyšší efektivnosti a účinnosti při dosahování cílů organizace [1]. 

Důležitou součástí je pochopení a definování hranice mezi procesy, neboť hmotné  
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a informační výstupy z procesu mohou být vstupem do dalších procesů následujících. 

Vlastníkem procesu musí být jednoznačně definovány vstupy a výstupy z procesu, kdy  

je zapotřebí znalost aktivit předcházejících a následujících procesů. Vyššího efektu  

při systémovém přístupu k managementu je dosahováno prostřednictvím synergického efektu. 

Pochopení provázanosti a vzájemných vazeb mezi procesy a činnostmi přináší vyšší účinnost 

a lepší výsledky. 

K správnému naplňování principu systémového přístupu k managementu je zapotřebí 

realizovat následující aktivity [1]: 

 vrcholovým vedením musí být nadefinována struktura procesů v rámci systému 

managementu organizace; 

 informační a hmotné toky jsou definovány s ohledem na logickou posloupnost  

a vzájemné vazby procesů v systému managementu; 

 odhalování bariér mezi procesy, které brání efektivnímu plnění cílů organizace; 

 uvolňování zdrojů na neustálé zlepšování výkonnosti procesů a systému 

managementu kvality; 

 systematické měření a monitorování výkonnosti systémů managementu i organizace 

s využitím strategického rámce Balanced Scorecard; 

 definování a implementace specifických procesů a činností do systému 

managementu. 

 

Princip neustálého zlepšování 

Žádná organizace se nikdy nemůže nacházet ve stavu naprosté dokonalosti. 

Organizace mají vždy dostatek příležitostí k dalšímu aktivitám zlepšování, které vedou k nové 

úrovni výkonnosti procesů, produkt, zaměstnanců a systému managementu [1].  

Neustálé zlepšování je uplatňováno dvěma základními postupy [3]: 

 skokové zlepšování, které je označováno jako Reengineering. Při uplatňování tohoto 

postupu dochází k dramatickým změnám výkonnosti procesů a to buď revidováním  

a zlepšením existujících procesů, nebo k uplatňování zcela nových procesů. 

Reengineering je vhodné aplikovat organizacemi, které zůstávají pozadu oproti své 

konkurenci. Jeho nevýhodou jsou vysoké náklady na zavedení.    

 postupné zlepšování po malých krocích, které je označováno jako Kaizen. Tento 

postup je uplatňován napříč celou organizací, kdy jej realizují zaměstnanci v rámci 

zlepšování stávajících procesů a to drobnými změnami přístupů a chování. Přitom 
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dochází k odbourávání stereotypu a starých chyb. Zaměstnanci jsou nejlepším 

zdrojem nápadů, avšak ke svým aktivitám zlepšování musí disponovat pravomocemi, 

technikou a nezbytnými zdroji. Postup zlepšování pomocí metody Kaizen je vhodný 

pro organizace na vyšší úrovni.       

 

Proces neustálého zlepšování lze aplikovat pomocí uvedených dvou postupů, nebo 

jejich vhodnou kombinací, u nichž závisí na konkrétní situaci a úrovni organizace.  

Při aplikaci metody Kaizen, tedy zlepšováním po malých krocích budou dosaženy 

horší výsledky oproti skokovému zlepšování. Dále je zapotřebí zhodnotit finanční nákladnost 

malých změn pomocí Kaizenu a revolučních změn pomocí Reengineeringu [3].  

 

Postup neustálého zlepšování je realizován aplikací Demingova cyklu PDCA (Plan-

Do-Check-Act), který představuje základní model zlepšování. Jedná se o cyklus neustálého 

zlepšování, který nemá začátek ani konec. Skládá se ze čtyř na sebe navazujících fází [1,3]: 

 Plánování („Plan“) – jedná se o přípravnou fázi, kde je vypracován plán činnosti 

zlepšování,  

 Realizace („Do“) – představuje realizaci navrhovaných aktivit zlepšení, 

 Kontrola („Check“) – monitorování a měření dosahovaných výsledků zlepšování  

a srovnání s výsledky před zavedením aktivit zlepšování, 

 Reakce („Act“) – reakce na výsledky zlepšování a realizace změn procesů. 

 

Obr. 2.3: Cyklus PDCA (adaptováno podle [3]) 

 

Na obrázku 2.3 je znázorněno schéma Demingova cyklu PDCA, kdy je patrné, že se 

jedná o cyklus bez definovaného konce. Principem zlepšování je neustálá realizace aktivit 

vedoucích k dosažení vyšších výsledků.   
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Úspěšnost a efektivnost aktivit zlepšování je výrazně ovlivňována užitými metodami  

a nástroji v jednotlivých krocích zlepšování [3]. Tyto metody a nástroje jsou blíže 

specifikovány v publikaci Plury [3].  

Pro správné naplňování principu neustálého zlepšování by měly organizace realizovat 

následující aktivity [1]: 

 pomocí interních auditů, sebehodnocením nebo jinými vhodnými prostředky 

systematicky odhalovat slabé stránky organizace; 

 slabé stránky chápat jako příležitosti ke zlepšování; 

 uvolňovat potřebné finanční, materiální, informační a lidské zdroje na procesy 

zlepšování;  

 požadavky a cíle zlepšování orientovat na zvyšování schopnosti plnit požadavky 

všech zainteresovaných stran; 

 realizovat výcvik zaměstnanců k metodám a nástrojům zlepšování; 

 systematicky měřit a monitorovat dosahované výsledky, tedy efektivnost  

a účinnost zlepšovacích procesů z pohledu výkonnosti a schopnosti plnění cílů 

organizace. 

 

Princip managementu na základě faktů 

Rozhodování managementu na všech úrovních řízení musí být co nejobjektivnější  

a rozhodnutí nesmí být ovlivněno pocity, nebo subjektivními názory. Správné a efektivní 

rozhodnutí je založeno na systematickém sběru objektivních dat a analýze informací [1].       

Postup rozhodování na základě faktů je znázorněn na obrázku 2.4. Zde jsou uvedeny 

vzájemné vazby procesu monitorování a měření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4: Cyklický průběh procesu monitorování a měření (adaptováno podle [1,3]) 
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Z obrázku 2.4 je patrné, že proces monitorování a měření začíná sběrem objektivních 

dat z probíhajících procesů. Následně jsou tato data zpracována a analyzována. Výsledky jsou 

předloženy k přezkoumání vedení, které na základě faktů rozhodne o učiněných opatřeních. 

Poslední fází je neustálé zlepšování procesů a systému organizace. Proces monitorování  

a měření je nedílnou součástí rozhodovacího řízení, kdy se jedná o cyklický a nekončící 

proces.   

Pro správné naplňování principu managementu na základě faktů, by organizace měly 

realizovat následující sled aktivit [1]: 

 plánování a realizace různých metod monitorování a měření v systémech 

managementu kvality, kdy klíčovým by mělo být systematické monitorování a měření 

spokojenosti zákazníků;  

 školení a výcvik zaměstnanců k realizaci objektivního monitorování a měření; 

 systematický a úplný sběr dat ze všech procesů v systému managementu organizace; 

 přezkoumávání objektivnosti a spolehlivosti dat; 

 systematická analýza a zpracování dat pomocí statistických metod s využitím 

příslušných softwarových nástrojů; 

 přezkoumávání vhodnosti a úplnosti zpracovaných dat; 

 zpřístupňování zpracovaných dat všem subjektům podílející se na rozhodovacích 

procesech; 

 realizace rozhodnutí odvozených od poznaných trendů ve vývoji ukazatelů 

výkonnosti. 

 

Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli 

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 v článku 7.4.1 je na organizace v rámci procesu 

nákupu kladen nárok na hodnocení a výběr dodavatelů podle jejich schopnosti dodávat 

produkty v souladu s požadavky organizace [22]. V současném tržním prostřední jsou 

organizace vázány na nákupy vstupních materiálů, energií, informací, služeb atd. [2].  

Je možno konstatovat, že neexistuje organizace, která by zpracovávala vše od produkce 

vstupního materiálu až po finální výrobek. Diverzifikace výrobních odvětví a uplatňování 

logistických metod Just-in-time a Štíhlé výroby vede k rozvoji dodavatelsko-odběratelských 

řetězců [1,13].       

Uplatněním požadavků z normy ISO 9001 a rozvojem principu vzájemně prospěšných 

vztahů s dodavateli je zvyšována kvalita vztahů obchodních partnerů, což má za následek 
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lepší schopnost plnění požadavků, stabilnější dodávky s vyšší úrovní kvality. V EFQM 

Modelu Excelence je partnerství definováno jako pracovní vztah mezi dvěma nebo více 

zainteresovanými stranami, vytvářející přidanou hodnotu. Budování vzájemné důvěry přináší 

hodnotu nejen obchodním partnerům, ale i konečným zákazníkům [2,14].  

Pro správné naplňování principu vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli by 

organizace měly realizovat následující činnosti [1]: 

 stanovení politiky a strategie vztahů s dodavateli; 

 výběr strategicky významných dodavatelů na základě souborů kritérií pro plnění 

klíčových dodávek; 

 intenzivní budování a rozvoj partnerských vztahů se strategickými dodavateli; 

 systematické hodnocení potencionálních dodavatelů na základě předem definovaných 

a známých podmínek hodnocení výběru, jakožto preventivní opatření, pro případ 

výpadku či změně strategického dodavatele; 

 spolupráce při řešení problémů dodavatelů prostřednictvím technické pomoci, 

financování zařízení, předávání know-how na náklady odběratele;  

 komunikace s dodavateli a sdělování nejlepších praktik; 

 účast na společných projektech zlepšování; 

 využívání optimálních forem ověřování shody dodávek, prostřednictvím statistické 

přejímky, nebo řízené kontroly; 

 průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů z pohledu schopnosti plnit požadavky 

vyplývající z obchodních smluv a flexibility dodavatelů; 

 motivování dodavatelů a vytváření podmínek k dlouhodobým vztahům. 

 

Princip společenské odpovědnosti 

Pro trvale udržitelný úspěch a rozvoj organizací je kromě poskytování kvalitní 

produkce zapotřebí zajistit trvalé uplatňování platných etických principů, které vedou 

k vyváženosti vztahů organizace k okolnímu společenskému a přírodnímu prostředí. 

Prostřednictvím odpovědného podnikatelského chování jsou uplatňovány standardy a zásady, 

které převyšují minimální rámec legislativních požadavků [1,27]. Chování v souladu 

s principy CSR přináší organizacím mnohé přínosy, především v podobě zvýšení hodnoty 

nehmotných aktiv, kterými jsou firemní reputace, hodnota značky, lidský kapitál, rozvoj 

důvěry a partnerství. Uplatňování principů CSR vede také k nižší spotřebě materiálů  
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a zlepšení finančních ukazatelů organizace. Petříková [9] definovala tři základní oblasti 

společenské odpovědnosti, které jsou uvedeny v tabulce 2.1.      

 

Tab. 2.1: Oblasti společenské odpovědnosti organizací [9]. 

 

Z jednotlivých činností v jednotlivých oblastech CSR je patrné, že nezahrnují pouze 

dlouhodobé zájmy organizace, ale také všech zainteresovaných stran tak, aby trvale udržitelný 

rozvoj byl výzvou pro budoucí generace.   

 

Pro správné naplňování principu společenské odpovědnosti je zapotřebí,  

aby organizace realizovaly následující činnosti [1]: 

 uvědomění si role organizace v ovlivňování externího prostředí; 

 účinná aplikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu, 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 rozvoj programu řízení lidských zdrojů pro adaptaci v nových podmínkách v případě 

propuštění zaměstnanců; 

 spolupráce a podpora regionálního školství, zdravotnictví, kultury a životního 

prostředí; 

 uplatňování poznatků a zařízení k systematickému snižovaní a eliminaci negativních 

vlivů na životní prostředí; 

 racionální využívání přírodních zdrojů; 



 

21 

 

 pravidelná komunikace výsledků a opatření organizace zástupcům zainteresovaných 

stran a obcí; 

 zkoumání názorů a vnímání zainteresovaných stran; 

 účast v národních a nadnárodních soutěžích kvality.  

 

Principy managementu kvality představují základní soubor činností k tvorbě, udržení  

a rozvoji systému managementu kvality. Pořadí jednotlivých principů je nahodilé, kde žádný 

z těchto principů není nadřazen ostatním.  

Moderní systémy managementu kvality jsou vytvářeny a rozvíjeny prostřednictvím 

popsaných principů moderního managementu kvality. Měření výkonnosti systémů 

managementu kvality je převážně spojeno s principy učení se, neustálého zlepšování, 

vůdcovství a managementu na základě faktů.        

 

2.3 Měření výkonnosti  

Nedílnou součástí jakéhokoliv řízení, je systematické měření a monitorování 

dosahovaných výsledků, zda a do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů. Bez 

dostatečného množství objektivních a přesných informací o průběhu činností, nelze tyto 

činnosti vhodným způsobem řídit [4,15].  

 

Wagner uvádí, že měření výkonnosti neposkytuje pouze informace o měřené aktivitě, 

ale zároveň představuje nástroj, jehož vhodným využitím je možno ovlivnit jednání 

jednotlivců k lepším výsledkům. Dále je podstatné, kdo je uživatelem výsledků měření 

výkonnosti činností. Zda jsou poskytovány k internímu využití, například k posouzení 

vedením, nebo jsou předávány stakeholdrům organizace, kteří žádají odlišný druh 

zpracovaných informací. Pokud se jedná o více uživatelů výsledků, je vhodné provádět 

měření a posuzování výkonnosti na základě strategických cílů organizace [7].  

 

Moullinenem je měření výkonnosti považováno za zdroj informací důležitých 

k posouzení, zda a do jaké míry organizace přináší hodnotu svým zákazníkům  

a zainteresovaným stranám a do jaké míry dosahuje podnikové dokonalosti. Měření 

výkonnosti spojil s metodou Balanced Scorecard, která ve finanční perspektivě zahrnuje 

vytváření hodnoty zákazníkům a zainteresovaným stranám, zatímco interní procesy, inovace  

a vzdělávání jsou zásadní pro způsob řízení organizace [26].  
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Nenadál definoval, že výkonnost je zastřešujícím prvkem dalších kategorií, mezi něž 

patří produktivita, náklady, efektivita, účinnost, a další [4]. Toto tvrzení rozvinula 

Namešanská, která uvedla, že organizace měří výkonnost, aniž by o tom věděly, neboť měří 

produktivitu práce, náklady, využití zdrojů a podobně [16].  

 

Z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 z článku 8.2.1 vyplývá, že organizace 

kromě monitorování a měření spokojenosti zákazníků musí provádět měření výkonnosti 

systémů managementu kvality [22]. Jak již bylo zmiňováno, tak normou ISO 9000 je pojem 

výkonnost uváděn, ale není nikterak definován.  

 

V navrhované aktualizaci normy ISO 9000 je pod pracovním číslem 3.7.9 pojem 

výkonnost definován jako měřitelný výsledek [24].       

 

Výkonnost lze měřit pomocí různých metod, které se odvíjí od typu měření, mezi něž 

řadíme: [4,16,24]:  

 výkonnost aktivit managementu, 

 výkonnost procesů, 

 výkonnost produktů (výrobků nebo služeb), 

 výkonnost systémů, 

 výkonnost organizací, 

 výkonnost konkurence, 

 výkonnost zaměstnanců, 

 výkonnost dodavatelů. 

 

Měření výkonnosti je prováděno různými metodami, v nichž jsou zahrnuty faktory  

a ukazatele měření výkonnosti. Mezi nejznámější metody měření patří: 

 Benchmarking – měření výkonnosti konkurence, 

 Balanced Scorecard – strategický systém měření výkonnosti organizace, 

 Six Sigma – měření výkonnosti procesů 

 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) – měření procesů 

 

Z výčtu metod měření výkonnosti je zřejmá provázanost mezi měřením procesů  

a systémů managementu kvality.  
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2.4 Balanced Scorecard 

Na počátku 90. let 20. století byla vyvinuta nová metoda strategického managementu 

s názvem Balanced Scorecard, která byla odezvou na potřebu dlouhodobé 

konkurenceschopnosti podniků proti strnulému modelu finančního řízení. Tradiční finanční 

měřítka již nebyla dostačující pro plnění dlouhodobých vztahů se zákazníky. Metoda 

Balanced Scorecard doplnila finanční měřítka minulé výkonnosti o měřítka hybných sil 

budoucí výkonnosti. Hmotná aktiva byla doplněna o nehmotná a intelektuální aktiva, kde byly 

zahrnuty například výrobky a služby vysoké kvality, motivování a zkušenosti zaměstnanců, 

pružné a předvídatelné interní procesy, spokojenost a loajalita zákazníků. Z výčtu 

nehmotných aktiv je patrné, že tyto jsou pro podniky důležitější než hmotná aktiva, která mají 

krátkodobější charakter. Definovaná nehmotná a intelektuální aktiva nebylo možné 

prostřednictvím tradičních finančních ukazatelů nikterak ohodnotit a to i přesto, že tato aktiva 

jsou pro podnik velmi důležitá k dosažení úspěchu v konkurenčním prostředí [6,10]. Metodou 

Balanced Scorecard byl definován základní rámec, který zahrnuje čtyři perspektivy, v nichž 

jsou obsažena hmotná i nehmotná aktiva. Cíle a měřítka vycházejí z vize a strategie podniku  

a sledují výkonnost ze čtyř perspektiv [5]: 

 finanční, 

 zákaznické,  

 interních procesů, 

 učení se a růstu.  

 

Metoda Balanced Scorecard byla vyvinuta ve Spojených Státech Amerických 

Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem, který financoval projekt „Měření výkonnosti 

podniku budoucnosti“. Balanced Scorecard je komplexní metodou pro strategické hodnocení 

výkonnosti organizace, která k objektivnímu měření a kontrole úspěšnosti firemní strategie 

využívá čtyři základní perspektivy. Úspěšnost realizované firemní strategie je vyhodnocována 

pomocí zpětné vazby.  Metoda je vhodná pro řízení dlouhodobé strategie [5, 25]. 

 

Metoda se velice rychle rozšířila v prostředí amerických firem a dále expandovala  

do celého světa. Již v roce 1997 byla metoda Balanced Scorecard označena za jeden 

z nejvlivnějších nástrojů řízení 20. století. V roce 2007 byla provedena studie u 1221 

společností, kdy 66 % z nich využívalo Balanced Scorecard [10,25].    
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Základním principem metody Balanced Scorecard je převedení vize a strategie 

podniku do jednotlivých projektů a aktivit, které jsou rozčleněny podle základních perspektiv. 

Perspektivy musejí být mezi sebou vzájemně vyváženy. To znamená, že musí existovat 

rovnováha mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli a jednotlivými měřítky [5,10]. Na obrázku 

2.5 je zobrazen základní rámec Balanced Scorecard. 

 

Obr. 2.5: Strategický rámec Balanced Scorecard (adaptováno podle [5]) 

 

Z obrázku 2.5 je patrné, že Balanced Scorecard rozšiřuje soubor finančních měřítek  

o další ukazatele, které tvoří hodnotu pro současné a budoucí zákazníky. Mezi tyto patří 

zlepšování kvality lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro 

zvyšování budoucí výkonnosti. Vize a strategie podniku se promítá do všech perspektiv. 

Jednotlivé perspektivy představují v rámci strategie pružný systém, mezi nímž působí 

vzájemná vazba. V každé perspektivě je uvedena základní otázka, která vede ke konkretizaci 

cílů a způsobu měření. Strategický rámec vystihuje krátkodobou výkonnost, ale také odhaluje 

hybné síly vedoucí k vyšší dlouhodobé finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti [5].        

Podstatou modelu strategického rámce metody Balanced Scorecard je vyváženost 

mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli a mezi jednotlivými perspektivami podniku, které  
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se vzájemně ovlivňují. Proto je zapotřebí hledat vztahy mezi strategickými cíli a jednotlivými 

principy.  

 

2.4.1 Finanční perspektiva 

Finanční perspektiva zahrnuje finanční ukazatele a měřítka, které slouží 

k objektivnímu posouzení aktuálních a plánovaných ekonomických důsledků. Jedná  

se o nejdůležitější perspektivu, neboť celopodniková strategie kteréhokoliv podniku je 

založena na tvorbě finančních záměrů v podobě růstu zisku, snižování nákladů, zvyšovaní 

produktivity a snižovaní rizika. Prostřednictvím metody Balanced Scorecard jsou všechny 

perspektivy vzájemně provázány a slouží k naplňování strategie a cílů organizace a k 

navyšování finanční výkonnosti podniku. Prostřednictvím strategických cílů podniku jsou 

nadefinovány dlouhodobé finanční cíle, které jsou podporovány finančními a interními 

procesy, péčí o zákazníky a zaměstnance. Bez vzájemné propojenosti a vyváženosti 

jednotlivých perspektiv by nebylo možno dlouhodobě dosáhnout finančních cílů organizace. 

Tyto se mění podle fáze životního cyklu, v němž se podnik nachází. Podnik od svého vzniku 

prochází různými fázemi životního cyklu podnikatelské jednotky, které odpovídají finančním 

fázím podnikání, od růstu tržního podílu, přes stabilitu, až po ukončení činnosti a likvidaci. 

Zjednodušeně se uvádí tři fáze životního cyklu podnikatelské jednotky [5,6]: 

 růst, 

 udržení, 

 nejvyšší výnosy (sklizeň). 

 

Podnikatelské jednotky ve fázi růstu se nacházejí v počátcích svého životního cyklu. 

Výrobky nebo služby mají velký růstový potenciál, k jehož zhodnocení je zapotřebí 

vynaložení významného množství zdrojů. Investice jsou zaměřeny na vývoj a rozvoj nových 

výrobků a služeb, vybudování výrobních kapacit, infrastruktury, distribučních sítí a k rozvoji 

vztahů se zákazníky. V této fázi podniky pracují se zápornými peněžními toky a nízkou 

rentabilitou. Cílem růstové fáze je navýšení obratu a posílení podílu prodeje v cílových 

segmentech zákaznických skupin [6,10].     

 

Ve fázi udržení podnikatelské jednotky udržují, případně navyšují, svůj podíl na trhu. 

Jejich rozvoj není tak agresivní jako ve fázi růstu. Podniky přitahují investice, od nichž  

je vyžadována vysoká návratnost investovaného kapitálu. Investice směřují do zvýšení 
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kapacit, neustálého zlepšování a odstraňování úzkých míst výroby. Ve fázi udržení jsou 

finanční cíle zaměřeny na ziskovost podniku. Hodnocení úspěšnosti strategie udržení  

se realizuje propojením účetních příjmů a objemu investovaného kapitálu [6,10].  

 

Poslední fází životního cyklu je zralost. Vyznačuje se finanční strategií nejvyšších 

výnosů, která čerpá z vynaložených investic v předchozích fázích. Této dosáhnou podniky, 

které obstojí v konkurenčním prostředí. Fáze zralosti navazuje na předchozí, při níž byly 

vynaloženy zdroje k upevnění postavení na trhu. Podniky neprovádí rozsáhlé investice 

vedoucí k expanzi na trh segmentu, ale realizují údržbu stávajících zařízení. Z tohoto důvodu 

se fází zralosti říká sklizeň, neboť využívá výsledků z vynaložených nákladů v předchozích 

fázích životního cyklu [6,10].       

 

Dle Nortona a Kaplana uvedeným fázím životního cyklu podnikatelské jednotky 

odpovídají finanční oblasti, které ji podporují [5]: 

 růst obratu a marketingový mix – posilování podílů podniku na trhu je realizováno 

prostřednictvím rozšíření nabídky výrobků a služeb a změnou skladby nabízených 

produktů k navýšení prodejní ceny; 

 snižování nákladů/zvyšování produktivity – cílem je zvyšování produktivity práce  

a snížení přímých a nepřímých nákladů, například prostřednictvím sdílení zdrojů 

s jinými podnikatelskými jednotkami, nebo pomocí hromadné či velkosériové výroby; 

 využití zdrojů/investiční strategie – snížení délky cyklu cash-to-cash, tedy zkrácení 

doby vázaných pohledávek. Pro názornost je cyklus cash-to-cash zobrazen na obrázku 

2.6. Zlepšení využití zdrojů je zaměřeno na investice do vývoje, výroby, prodeje, 

zaměstnanců, technologie, marketingu, vzácných a drahých zdrojů a v neposlední řadě 

do péče o zákazníky.  

 

Obr. 2.6: Cyklus cash-to-cash (adaptováno podle [5]) 
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Strategické cíle finanční perspektivy a k nim příslušných hybných sil jsou znázorněny 

v tabulce 2.2. Zde jsou pomocí matice vyjádřeny hybné síly finančních měřítek. V matici  

je realizováno měření strategických témat, která jsou zastoupena finančními oblastmi  

a strategií podnikatelské jednotky, kterou představují jednotlivé fáze životního cyklu 

podnikatelské jednotky.   

 

Tab. 2.2: Měření strategických finančních témat (adaptováno podle [4]) 

 
 

Finanční cíle jsou definovány tak, aby odpovídaly dlouhodobým cílům organizace. 

Hlavním posláním finanční perspektivy je vysoká návratnost investovaného kapitálu. 

Důležitým aspektem je propojení a vyváženost všech perspektiv. Balanced Scorecard využívá 

tradiční finanční cíle zaměřené na ziskovost, návratnost aktiv a zvyšování obratu. Finanční 

perspektivou je nadefinována metoda hodnocení, zda podnik je z dlouhodobého hlediska 

úspěšný a ukazatele k sledování dlouhodobých cílů [6].     
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2.4.2 Zákaznická perspektiva 

Zákaznická perspektiva metody Balanced Scorecard je zaměřena na stanovení 

zákazníků a tržního segmentu, které pro podniky představují zdroj příjmu. K určení cílových 

zákazníků a tržních segmentů jsou definována klíčová měřítka, mezi něž patří spokojenost  

a loajalita zákazníků, udržitelnost zákazníků a jejich ziskovost. Finanční cíle podniku mohou 

být naplňovány pouze tehdy, má-li podnik spokojené a loajální zákazníky. Tento posun  

od tradičního důrazu na výkonnost produktů a technologických inovací vede k neustálému 

měření a monitorování požadavků zákazníků. K dosažení dlouhodobě vysokých finančních 

výsledků je zapotřebí, aby podniky poskytovaly výrobky a službami hodnotovou výhodu. 

Tato nespočívá pouze v technologické vyspělosti, ale jsou zde zahrnuty další aspekty, jako  

je záruční a pozáruční servis, přidaná hodnota produktu, cena, kvalita a jiné [1,6,10]. 

Zákaznická struktura není homogenní, liší se svou rozmanitosti v tom, jaké mají 

zákazníci požadavky na výrobky nebo služby. Při formulování strategie je nutné provést 

hloubkový průzkum trhu k odhalení tržní segmentace zákazníků a jejich preferencí. Strategii 

k dosažení cílů je zapotřebí stanovit dle zjištěných poznatků, kde nedílnou součástí je určení, 

čeho se musí podniky vyvarovat. K určení cílového segmentu zákazníků jsou nadefinovány 

cíle a měřítka. Dle metodologie Balanced Scorecard měřítka dělíme do dvou skupin dle 

následujícího dělení [5,10]: 

 základní skupina měřítek obsahuje následující měřítka: 

 podíl na trhu – vyjadřuje postavení podniku na trhu, které  

je vyjadřováno množstvím zákazníků, objemu prodeje nebo finančním ziskem; 

 udržení zákazníků – základní podmínka k udržování tržního podílů organizace, 

při níž je sledovaná míra péče a rozvoje vztahů se zákazníky; 

 získávání nových zákazníků – měřítko vyjadřováno v absolutních nebo 

relativních hodnotách s jakou podnik navyšuje objem svých obchodů, kde 

měřítkem je počet nových zákazníků nebo objem prodeje tvořený novými 

zákazníky;  

 spokojenost zákazníků – je vyjadřována mírou uspokojování požadavků 

zákazníků, která podává zpětnou vazbu o úrovni podniku. Pouze vysoký 

stupeň spokojenosti a loajality zákazníků vede k navýšení podílu na trhu; 

 ziskovost zákazníků – míra čistého zisku z prodeje, který je tvořen podílem 

obratu a náklady vynaloženými na podporu prodeje. 
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Charakteristickým znakem základní skupiny měřítek je, že jsou univerzální a lze  

je použít pro všechny typy podniků. Měřítka v základní skupině jsou vzájemně provázaná  

a ovlivňují se dle schématu, které je zobrazeno na obr. 2.7. K dosahování nejvyššího efektu  

je zapotřebí, aby měřítka byla přizpůsobována cílovým zákaznickým segmentům, které mají 

největší růstový potenciál nebo je od nich očekávána největší ziskovost [5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7: Základní skupina měřítek zákaznické perspektivy (adaptováno podle [5]) 

 

 měření hodnotových výhod zákazníků  

Hodnotové výhody zákazníků jsou vlastnosti výrobků a služeb, jimiž podniky budují 

spokojenost a loajalitu zákazníků. Měřítka hodnotových výhod jsou nedílnou součástí 

hybných sil spokojenosti zákazníka, mezi něž se řadí cena, kvalita a čas [5,10]. Zákazník 

uspokojování svých požadavků váže k době za jakou mu je produkt nebo služba dodána,  

ke kvalitě produkce a k ceně.  

Měření hodnotových výhod zákazníků obsahuje následující tři kategorie měřítek [5]: 

 vlastnosti výrobků a služeb – vlastnostmi je určována funkčnost produktů, kvalita  

a cena;  

 vztahy se zákazníky – obchodní zakázkové vztahy jsou od objednávky zboží  

nebo služby, až po dodání produktů a zahrnují, dobu odezvy na požadavek, 

dodávkové služby a spokojenost zákazníka; 

Podíl na trhu 

Ziskovost 

zákazníků 

Udržení 

zákazníků 

Spokojenost/loajalita 

zákazníků 

Získávání 

nových 
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 image a pověst – je nedílnou součástí obchodních vztahů, kde podniky investují 

značné prostředky k rozvoji image a pověsti, ale v neposlední řadě je věnována 

pozornost kvalitě produkce.   

 

Na obrázku 2.8 je schematické znázornění obecného modelu provázanosti 

jednotlivých měřítek hodnotových výhod zákazníků.  

 

 

Obr. 2.8: Obecný model hodnotové výhody zákazníka (adaptováno podle [5]) 

 

 

2.4.3 Perspektiva interních procesů 

V perspektivě interních procesů metody Balanced Scorecard jsou na management 

kladeny požadavky k definování klíčových procesů pro dosažení strategických cílů. Měřítka  

a cíle perspektivy interních procesů jsou stanovena poté, co byly nadefinovány cíle a měřítka 

finanční a zákaznické perspektivy. Tento postup je výhodný k uspořádání interních procesů 

dle důležitosti naplňování cílů a systémů měření, neboť hlavní pozornost je věnována 

klíčovým procesům [5,10].  

Největší změnou metody Balanced Scorecard proti tradičním přístupům, je přístup 

k systémům měření výkonnosti. Tradiční přístupy k systémům měření výkonnosti jsou 

založeny na zlepšování existujících procesů. Metodou Balanced Scorecard je definován úplný 

interní hodnotový řetězec. Tento začíná procesem inovací, který je založen na odhalování 

současných a budoucích potřeb zákazníků, a je spojen s vývojem nových způsobů řešení. Dále 

pokračuje proces realizace, který se vztahuje k dodávkám hotových výrobků a služeb 

zákazníkům. Závěrečným procesem je poprodejní servis, kde je zahrnuta nabídka služeb 

prodeje přidávajících hodnotu výrobkům a službám. Tradiční finanční měřítka jsou doplněna 

o výnosnost, dobu cyklu a propustnost.  Monitorování a měření interních procesů 

uspořádaných v hodnotovém řetězci přispívá k zlepšování kvality produktů, zkrácení doby 
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cyklů, zvýšení výnosnosti a také k snížení nákladů na interní procesy [5,6]. Obecný model 

interního hodnotového řetězce je zobrazen na obrázku 2.9.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.9: Obecný model hodnotového řetězce (adaptován podle [5]) 

 

Zobrazené uspořádání úplného interního hodnotového řetězce na obrázku 2.9 je pouze 

obecné. Lze jej přizpůsobit jednotlivým podnikům, které mají své specifické procesy 

k dosahování cílů. Dle uspořádání vyplývá, že tento model obsahuje tři základní procesy 

tvorby perspektivy interních procesů [5]: 

 inovační procesy, 

 provozní procesy, 

 servisní procesy. 

 

Inovační procesy představují základní prvek tvorby hodnoty pro zákazníka. Počátkem 

této fáze je analýza tržního prostředí a požadavků zákazníků, kde je zjišťována velikost 

tržního segmentu a jsou odhalovány současné, ale i budoucí potřeby zákazníků. Na základě 

hluboké analýzy potřeb všech zainteresovaných stran je proveden návrh a vývoj samotného 

produktu. Následně ve fázi návrhu a vývoje procesů jsou vyvíjeny nové efektivnější způsoby 

k řešení potřeb a očekávání zákazníků. Procesu návrhu a vývoje je zapotřebí věnovat vyšší 

prioritu, neboť v této fázi jsou zjišťovány nedostatky a aplikovány inovační prvky v podobě 

funkčnosti, obslužnosti, spolehlivosti a dalších vlastností přinášejících hodnotu pro zákazníka. 

Náklady na odstraňování nedostatků a realizovaných změn ve fázi výroby jsou mnohonásobně 

vyšší než ve fázi návrhu a vývoje [3,5,10].      

    

Inovace jsou kritickým interním procesem. V současné době je pozornost podniků 

převážně zaměřena na zvyšování schopnosti efektivní a rychlé reakce v inovačním procesu. 

Tento trend je patrný například u spotřební elektroniky. 
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Inovační proces se skládá ze dvou základních prvků [5,6]: 

 analýza tržního prostředí, kde se na základě průzkumu trhu zjišťuje jeho velikost, 

povaha zákaznických preferencí a růstový potenciál. Analýza tržního prostředí  

je neustálým procesem, který je zdrojem nových příležitostí k expanzi na jiné tržní 

segmenty a zjišťování současných a budoucích požadavků zákazníků.   

 stanovení ceny cílových výrobků a služeb, kde je zapotřebí stanovit cenu na základě 

vyváženosti mezi tržní poptávkou a finančními cíli podniku.  

 

Z výčtu prvků inovačních procesů je patrná vzájemná provázanost s ostatními 

perspektivami metody Balanced Scorecard a to především s Finanční perspektivou.          

 

Provozní procesy následují po inovačních procesech, kde jsou poskytované produkty 

již navrženy, atestovány a splňují veškerá právní a bezpečnostní hlediska k dodání na trh. 

Započínají objednávkou produktu, přes samotnou výrobu, až k úplné dodávce výrobků  

nebo služeb konečnému zákazníkovi. Provozní procesy jsou vázány na kvalitu, rychlost  

a spolehlivost dodávek. Nedílnou součástí je stanovení logistického systémů řízení dodávek 

k dodání materiálů právě čas s nízkými náklady na skladování [6,10].  

Z tohoto důvodu je současný trend řízení provozních procesů založen na plnění 

požadavků zákazníků v krátkých výrobních cyklech s vysokou kvalitou produktů. Řízení  

dle tradičních finančních měřítek vedlo k nárůstu zásob a vytíženosti pracovního zařízení  

a zaměstnanců.  

 

Na základě současných poznatků z praxe je patrné, že řízení organizace pouze 

s ohledem na finanční měřítka je kontraproduktivní a nevede k trvalým ziskům. Finanční 

měřítka efektivnosti práce zaměstnanců, odchylek nákupních a prodejních cen apod.,  

je zapotřebí doplnit o další měřítka, například o flexibilitu vlastností produktů vytvářejících 

hodnotu pro zákazníka. Může se jednat o takové vlastnosti jako je nižší spotřeba energie, 

design, funkční vlastnosti a další [5,8,10].  

Součástí provozní fáze je zjišťování rozdílů u konkurenčních produktů na trhu daného 

segmentu. Na základě analýzy mohou podniky stanovit kritické atributy výkonnosti produktů, 

které aplikují v provozních procesech metody Balanced Scorecard [5].      

 

Servisní procesy dodávají přidanou hodnotu zákazníkovi po dodání produktů. 

Podporují marketing společnosti prostřednictvím záručního a pozáručního servisu v podobě 
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rychlého vyřízení reklamace, opravy nebo výměny za nové produkty, příjem nefunkčních 

zařízení určených k likvidaci. Mezi poprodejní servis u dodávky zařízení nebo strojů se řadí 

preventivní údržba a další servisní služby [5,6].     

Servisní procesy jsou poslední fází interního hodnotového řetězce metody Balanced 

Scorecard, ale jejich význam je stejně důležitý jako u inovačních a provozních procesů.   

 

2.4.4 Perspektiva učení se a růstu 

Cílem perspektivy učení se a růstu je rozvoj infrastruktury podniku, která je hybnou 

silou k dosažení skvělých výsledků v ostatních perspektivách metody Balanced Scorecard.  

Podnikovou infrastrukturou jsou schopnosti zaměstnanců, systémů a procesů. Principem 

perspektivy učení se a růstu je, že bez investic do podnikové infrastruktury nelze dosáhnout 

dlouhodobě pozitivních výsledků. Dle tradičních ekonomických měřítek jsou veškeré 

prostředky vynaložené na rozvoj a podporu schopnosti zaměstnanců, systémů a procesů 

považovány za náklady, které lze snižovat a tím docílit krátkodobých příjmů. Podniky 

vynakládají značné prostředky k rozvoji a vývoji nových produktů a zařízení. Dle Kaplana  

a Nortona je k tomuto rozvoji zapotřebí podpory podnikové infrastruktury v podobě 

navyšování schopností zaměstnanců, systémů a procesů, které vedou k dosažení 

dlouhodobých finančních cílů podniku [5,10].  

Princip učení se a zlepšování se dělí na základní oblasti [5]: 

 schopnosti zaměstnanců, 

 schopnosti informačního systému, 

 motivace, delegování pravomocí a angažovanost. 

  

Schopnosti zaměstnanců  

Rozvoj schopností a kvalifikace zaměstnanců je v současnosti důležitý k dosažení 

podnikového úspěchu. Přístup organizací k zaměstnancům prošel v minulosti řadou změn,  

kde zaměření na schopnosti zaměstnanců představuje největší posun v této oblasti. Z počátku 

byli zaměstnanci najímáni pouze k vykonávání dílčích činností, které byly postupně 

nahrazovány automatizací výroby. V současné době zaměstnanci zastávají významnější roli 

než v minulosti a na jejich schopnosti a kvalifikaci v podobě využití jejich potenciálu  

a tvůrčích schopností je brán větší důraz k naplňování podnikových cílů [6]. Tento přístup  

je nezbytný v rámci flexibility tržního prostředí.  
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Ke zvyšování produktivity a výkonnosti podniku prostřednictvím schopnosti 

zaměstnanců jsou dle Nortona a Kaplana definovány tři klíčová měřítka hybných sil [5,6]: 

 spokojenost zaměstnanců, 

 udržení zaměstnanců, 

 produktivita zaměstnanců. 

            

Schopnosti informačního systému 

 Dosahované schopnosti zaměstnanců jsou ovlivňovány úrovní informačních systémů 

podniku. K efektivním činnostem a rozhodnutím jsou zapotřebí včasné, spolehlivé a úplné 

informace o produktech, probíhajících procesech, zákaznících a finančních hlediscích. 

Důležitým prvkem je zpětná vazba úrovně uspokojování potřeb zákazníků s poskytovaným 

produktem nebo službou. V současném rychle měnícím se tržním prostředí jsou kladeny 

vysoké nároky na informační systémy podniku. Dobře fungující informační systémy jsou 

prostředkem pro neustálé zlepšování procesů [5].  

 

Motivace, delegování pravomocí a angažovanost 

 K naplňování strategických cílů podniku musí být zaměstnanci nejen kvalifikováni  

a dostatečně informováni o stavu organizace a požadavcích zákazníků, ale zároveň musí být 

vhodným způsobem motivováni k angažovanosti při naplňování cílů podniku. Zaměstnanci 

jsou tvůrci inovací v podniku, které jsou v současné době v tržním prostředí nezbytné. Jejich 

angažovanost v aktivitách zlepšování je stěžejní při aplikaci neustálého zlepšování v podniku. 

Proto je zapotřebí, aby podnik vytvářel prostředí podporující motivaci a iniciativu svých 

pracovníků. Zaměstnanci musí být ztotožněni s cíli organizace a k jejich naplňování musí mít 

dostatečné pravomoci v rozhodování. Měřítkem motivace zaměstnanců může být počet 

podnětů nebo míra zlepšení procesů [5,10].    

 

2.4.5 Balanced Scorecard jako manažerský systém 

Metoda Balanced Scorecard je strategickým manažerským systémem měření 

výkonnosti organizace, který prostřednictvím finanční perspektivy, zákaznické perspektivy, 

perspektivy interních procesů a perspektivy učení se a růstu zajišťuje vyváženost finančních 

 a nefinančních měřítek. Součástí strategického rámce k úspěšné implementaci metody  

je motivovanost zaměstnanců a managementu podniku. Dalším důležitým aspektem  
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je informovanost o finančních a nefinančních měřítcích výkonnosti ve všech úrovních řízení 

organizace od nejnižší k vrcholovému managementu [5,6].  

 

Cíle a měřítka metody Balanced Scorecard jsou stanoveny na základě poslání  

a strategie celého podniku, z čehož vyplývá, že mají trvalý charakter. Měřítka jsou specifická 

pro každý podnik a jsou vytvářena na základě vyváženosti minulých výsledků a měřítek 

hybných sil budoucí výkonnosti. Strategické řízení s využitím metody Balanced Scorecard  

je v podnikové praxi uplatňováno k [5]: 

 upřesnění a definování strategie podniku, 

 provázanosti strategických cílů s ekonomickými ukazateli výkonnosti z dlouhodobého 

hlediska, 

 komunikaci strategie v celém podniku, 

 sjednocení strategických cílů organizace s cíli jednotlivých organizačních jednotek  

a zaměstnanců, 

 získávání informací ze zpětné vazby k upřesnění formulace strategie, 

 systematické revizi strategických cílů. 

 

Úspěch implementace strategie podniku je závislý na vhodné motivaci zaměstnanců  

a managementu, nikoliv na strohém uplatňovaní jednotlivých principů metody Balanced 

Scorecard. Jak již bylo uvedeno v předchozí části této kapitoly, tak úspěšnost aplikace 

jakékoliv manažerského systému je zcela závislá na vůli a motivaci pracovníků  

a managementu podniku.  

 

Finanční a nefinanční měřítka jednotlivých perspektiv metody Balanced Scorecard  

by měly být definovány tak, aby odpovídaly strategii daného podniku. K vhodnému 

formulování strategie slouží vztahy výstupních měřítek a měřítek hybných sil pro budoucí 

výkonnost. Je zapotřebí, aby byly zformulovány hypotézy příčin a jejich důsledku. Toto 

přispívá k pochopení posloupností všech činností a zvýšení efektivnosti, neboť již ve fázi 

návrhu jsou odstraňovány případné nedostatky. Dle metodiky Balanced Scorecard mají 

všechna měřítka tvořit řetěz příčinných souvislostí, které vyjadřují význam strategie 

jednotlivých podnikových oddělení a celého podniku [5,6,10].  

 

Výstupní měřítka vyjadřují strategické cíle podniku a zároveň poskytují informaci,  

zda jich bylo dosaženo. Zpravidla jsou indikována s časovým odstupem, tedy až na základě 
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vyhodnocení měření nebo analýzy. Výstupními měřítky jsou finanční a nefinanční ukazatele, 

mezi něž patří ziskovost, podíl na trhu, spokojenost a loajalita zákazníků, úroveň kvalifikace 

zaměstnanců. Hybné síly výstupní výkonnosti představují soubor každodenních činností, které 

by měl každý zaměstnanec nebo organizační jednotka podniku realizovat k vytvoření budoucí 

hodnoty [5,10].  

 

   Balanced Scorecard by měl obsahovat vhodný mix výstupních měřítek a hybných sil 

výkonnosti organizačních jednotek odpovídající strategii podniku. Propojenost mezi hybnými 

silami a výstupními měřítky vypovídá o tom, do jaké míry jsou stanovené cíle plněny  

a jakými prostředky [5,10].  
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3 Výkonnost systému managementu kvality – pojetí a význam 

V této části diplomové práce bude blíže specifikováno pojetí výkonnosti systémů 

managementu kvality, která ovlivňuje celkovou výkonnost podniku. Význam měření 

výkonnosti systému managementu kvality v současném dynamickém tržním prostředí,  

je nepopíratelný, neboť slouží k objektivnímu zjištění celkového stavu systémů managementu 

organizace, zda a do jaké míry plní své funkce a cíle. Budou zde objasněny základní funkce  

a ukazatele výkonnosti systému managementu kvality. V závěru této kapitoly budou 

rozvinuty přístupy k měření výkonnosti systému managementu kvality a popis postupu 

aplikace měření výkonnosti. 

 

3.1 Pojetí a význam výkonnosti systému managementu kvality 

V současném dynamickém a globálním tržním prostředí význam kvality neustále 

roste. Společnosti hledají možnosti k navýšení své dlouhodobé konkurenceschopnosti, která 

bývá zpravidla založena na kvalitě a ceně produktů, marketingové politice, logistickém 

systému řízení informací a dodávek, systémech řízení a přidané hodnoty pro zákazníka. Na 

základě poznání z praxe je patrné, že současný zákazník nechce pouze kvalitní produkt za 

přijatelnou cenu, ale i poprodejní servis, který mu zaručuje záruční, pozáruční servis a další 

služby a funkce spojené s užíváním produktu. Za takovou přidanou hodnotu je ochoten 

vynaložit větší peněžní prostředky. Hodnotu pro zákazníka lze vyjádřit poměrem schopnosti 

produktů uspokojovat požadavky všech zainteresovaných stran a celkovými vynaloženými 

finančními náklady. Výpočetní vztah hodnoty pro zainteresované strany (HPZ) má následující 

tvar [18]: 

𝐻𝑃𝑍 =  
𝑀𝑃𝑃

𝑁Ž𝐶
                                                                                                                  (1) 

kde: MPP je míra plnění požadavků zainteresovaných stran 

        NŽC jsou náklady životního cyklu 

 Z tohoto hlediska je velice důležitá výstupní kvalita produktu, která musí být 

podmíněna kvalitními vstupními surovinami, procesním řízení výroby a v neposlední řadě 

funkčním systém řízení organizace. Faktorem zajišťujícím kvalitu produkce je řízení systému 

managementu interních procesů.  
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Hlavním cílem podniků je zvyšování efektivnosti a výkonnosti organizace a kvality 

produktů. Nelze konstatovat, že pouhé zavedení systému managementu kvality zajistí zvýšení 

výkonnosti podniku a jeho konkurenceschopnost. Důležitým aspektem je angažovanost 

managementu podniku a zlepšování vztahů se zákazníky k navyšování jejich spokojenosti  

a loajality. Zákazníci jsou hlavním arbitrem o tom, zda podnik bude, nebo nebude nadále 

existovat [19].  

 

K efektivnímu řízení systému managementu organizací je zapotřebí mít dostatečné 

množství úplných a pravdivých informací, získaných z měření a monitorování systému. Tyto 

informace slouží k vyhodnocení celkové výkonnosti organizace, tedy zda daný systém plní 

své funkce a cíle a do jaké míry [4,19].  

 

Namešanská uvádí, že moderní manažerské přístupy kladou důraz na měření 

výkonnosti systému managementu kvality, avšak v praxi je toto měření neobjektivní  

a nepřesné [19].  

 

Definice výkonnosti je uvedena v úvodní části této diplomové práce. Z jednotlivých 

vztahů vyplývá, že výkonnost systému managementu kvality je míra toho, jak daný systém 

plní své funkce a cíle [17,18]. 

 

Hlavním smyslem měření výkonnosti systému managementu kvality je zjištění 

informací o reálném stavu jednotlivých procesů a systémů, do jaké míry jsou naplňovány 

stanovené cíle. Ze získaných informací mohou vlastníci procesu učinit opatření ke zlepšení, 

která mohou vést k zvýšení celkové výkonnosti procesů a tím i celé organizace. Z toho  

je patrné, že měření a monitorování výkonnosti systému managementu kvality by mělo plnit 

zastřešující úlohu v pojetí systémových měření. Výsledky měření slouží vrcholovému vedení 

organizace k zjištění, zda a do jaké míry jsou naplňovány základní funkce, mezi něž patří 

[4,17]: 

 maximalizace míry spokojenosti a loajality zákazníků, respektive všech 

zainteresovaných stran, 

 podpora neustálého zlepšování, 

 dosahování excelence ve všech oblastech podnikatelské činnosti, 

 naplňování jednotlivých funkcí za spotřeby minimálních zdrojů. 
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Výsledky z měření výkonnosti systému managementu kvality slouží managementu 

organizace k uplatňování procesu přezkoumání vedením, který je vyžadován normou ČSN 

EN ISO 9001. Vrcholové vedení organizace má zásadní vliv na to, zda definované funkce 

systému managementu kvality budou naplňovány a do jaké míry. Bariéry funkčnosti systému 

managementu kvality jsou následující [18]: 

 nejednotnost a nestálost vize a strategie organizace, 

 nepoznání a nepochopení požadavků zainteresovaných stran, 

 nepochopení základních principů moderních systémů managementu kvality, 

 nedostatečná podpora a vůle vedení organizace,  

 uvolňování nedostatečných materiálních a lidských zdrojů, 

 formální přístup k přezkoumání systémů managementu, 

 neobjektivní měření a monitorování systémů managementu, 

 certifikace systémů managementu z důvodu zajištění pouhého potvrzení, nikoliv 

ke skutečnému naplňování požadavků. 

 

Ačkoliv normou ČSN EN ISO 9001:2009 je výkonnost systémů managementu kvality 

zmiňována, není nikde v normách stanovena metodika postupu, ani kritéria realizace takového 

měření. Tento aspekt přispívá k nepřesnému naplňování funkcí výkonnosti systému 

managementu kvality. 

 

Při hledání vhodné metodiky měření výkonnosti systému managementu kvality je 

zapotřebí brát v úvahu skutečnost, že systém managementu kvality by měl projevovat 

významné ekonomické a sociální účinky [4,18]: 

 v externím prostředí organizace, které se projevuje spokojeností a loajalitou 

externích zákazníků, což má za následek zvýšení tržního podílu a zlepšování 

ekonomických ukazatelů,  

 v interním prostředí organizace, jež se projevuje snižováním nákladů, zvyšováním 

produktivity, zlepšováním výkonnosti interních procesů. I tyto účinky vedou 

k zlepšování ekonomických ukazatelů a výsledků.   

 

Nenadál definoval základní model výkonnosti systému managementu kvality, který je 

zobrazen na obrázku 3.1. 
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Obr. 3.1: Model výkonnosti systému managementu kvality (adaptováno podle [4])  

 

V zobrazeném modelu výkonnosti systému managementu kvality jsou účinky 

rozčleněny na interní a externí, kde je patrná provázanost jednotlivých funkcí systému 

vedoucímu k jednotnému cíli a to zlepšení hospodářských výsledků podniku. Výkonnost 

systému managementu kvality nelze posuzovat pouze z finančního hlediska, neboť poskytuje 

zúžené a neobjektivní informace. Finanční výkonnost organizace je ovlivňována externími 

faktory, které systém managementu kvality nemůže nijak regulovat. Výkonnost systému 

managementu kvality je ovlivňována také nefinančními efekty, které nelze vyjádřit 

v peněžních prostředcích. Jejich vypovídací hodnota je tedy těžko měřitelná [4,18].  

 

Šnajdr uvádí, že fungující systémy managementu kvality vedou ke zlepšení určitých 

oblastí a celkových výsledků organizací [12].   
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Výkonnost systému managementu kvality je ovlivňována externími a interními faktory 

a ukazateli. Tyto přímo nebo nepřímo ovlivňují schopnost dodání maximální hodnoty pro 

všechny zainteresované strany organizace. Při návrhu hodnoticího rámce výkonnosti systému 

managementu kvality je zapotřebí identifikovat interní a externí faktory a k těmto přiřadit 

odpovídající ukazatele výkonnosti.   

 

Externí faktory a ukazatelé výkonnosti systémů managementu kvality jsou spojeny  

se spokojeností a loajalitou všech zainteresovaných stran. Hodnotí efekty jednotlivých 

činností k naplňování požadavků zákazníků a všech zainteresovaných stran [18]. 

Interní faktory a ukazatele výkonnosti systému managementu kvality jsou hybnými 

silami budoucí výkonnosti. Mezi ně patří vyzrálost systému managementu organizace, lidské 

zdroje, výkonnost interních procesů a agilita, tedy pružnost reakce a přizpůsobení. Pro 

organizace je podstatné identifikovat tyto významné prvky účinku systému managementu 

kvality a realizovat jejich měření [4,18]. 

 

3.2 Měření celkové výkonnosti systému managementu kvality 

Externí a interní ukazatele výkonnosti představují dílčí měřítka výkonnosti systému 

managementu kvality, které mají pouze částečnou vypovídací hodnotu. Podávají informace o 

míře dosahovaných výsledků bez ohledu na výsledky ostatních ukazatelů, které taktéž 

ovlivňují výkonnost systému managementu kvality a v této návaznosti celkovou výkonnost 

systému organizace. Z tohoto důvodu je zapotřebí realizovat měření celkové výkonnosti 

systému managementu kvality, které může být prováděno následujícími způsoby [4,17,18]: 

 Celková výkonnost systému managementu kvality bude prováděna pomocí řady 

individuálních ukazatelů, kde budou sledovány jejich trendy vývoje, 

 Výkonnost systému managementu kvality bude hodnocena komplexním ukazatelem 

výkonnosti, který bude odrážet vývoj všech individuálních ukazatelů. 

  

Měření celkové výkonnosti systému managementu kvality pomocí individuálních 

ukazatelů nezahrnuje jejich vzájemné vztahy mezi sebou. Jedná se o pouhý součet skupiny 

sledovaných ukazatelů výkonnosti, kde je pozornost zaměřena na vývoj jednotlivých 

ukazatelů [4].  

Z pohledu měření výkonnosti systému managementu kvality je objektivnější 

komplexní ukazatel výkonnosti, který zahrnuje vývoj všech dílčích ukazatelů [4,17].    
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4 Návrh metodiky měření výkonnosti systémů managementu 

kvality v organizacích 

V této části diplomové práce bude zpracován návrh rozvoje metodiky měření 

výkonnosti systémů managementu kvality, který bude zaměřen na provázanost současných 

přístupů měření výkonnosti systémů s přístupy metodologie Balanced Scorecard. Propojením 

finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti je možno dosáhnout vyváženosti výsledků 

organizací. V současnosti jsou realizována různá měření a hodnocení výkonnosti systémů 

managementu, jejichž cílem je odhalit slabá místa v organizaci k umožnění provedení 

nápravných a preventivních opatření, vedoucích k neustálému zlepšování výkonnosti 

organizací. Mezinárodní normou ISO 9001, ani v jiných normách není stanoven postup 

metodiky daného měření. Cílem diplomové práce bude navržení vhodné metodiky měření 

výkonnosti systémů managementu kvality.   

Metoda Balanced Scorecard je všeobecně uznávanou a aplikovanou metodou 

k hodnocení výkonnosti organizací, kde finanční měřítka minulé výkonnosti jsou doplněna  

o měřítka hybných sil budoucí výkonnosti. Vypovídací hodnota ukazatelů není stanovena 

pouze na základě finanční perspektivy, ale je vhodným poměrem mezi jednotlivými 

perspektivami metody Balanced Scorecard, tak aby vedly k naplňování požadavků všech 

zainteresovaných stran. Přitom by rovněž měly být naplňovány strategické cíle organizací, 

vedoucí k navýšení výkonnosti systémů managementu a dlouhodobého růstu podílu na trhu.     

    

Ke zjištění současných přístupů měření výkonnosti systémů managementu kvality, 

bude sloužit analýza v prostředí českých průmyslových společností. Analýzou budou zjištěny 

informace o oblastech podnikání jednotlivých společností, stavu certifikace systémů 

managementu a o stávajících přístupech k měření výkonnosti systémů managementu kvality. 

Rovněž bude zjišťováno, zda organizace mají povědomí o metodologii Balanced Scorecard  

a jestli považují měření výkonnosti systému managementu kvality za důležité.  

 

4.1 Analýza současného přístupu měření výkonnosti systémů managementu 

kvality 

Tato kapitola diplomové práce bude pojednávat o analýze současných přístupů měření 

výkonnosti systémů managementu kvality v prostředí českých společností, které působí 
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v různých průmyslových odvětvích. K analýze byly záměrně vybrány společnosti 

z průmyslových odvětví, nebo jim přidruženým, neboť převážná většina organizací 

působících v těchto odvětvích, má zaveden systém managementu kvality a provádí měření 

výkonnosti systémů organizace. Z analýzy přístupů organizací bude zjištěno, jak se provádí 

měření výkonnosti systému managementu kvality v různých průmyslových odvětvích. 

V závěru analýzy bude proveden průzkum povědomí o metodologii Balanced Scorecard, která 

je celosvětově uznávaná a užívaná k měření a hodnocení výkonnosti systémů managementu 

organizací.    

 

4.1.1 Poznatky analýzy současných přístupů k měření výkonnosti systémů 

managementu kvality  

Za účelem zjištění a posouzení současných přístupů organizací k měření výkonnosti 

systémů managementu kvality bylo provedeno dotazníkové šetření ve skupině českých 

společností působících v různých průmyslových odvětvích. Ke sběru dat byl vytvořen 

dotazník, který je uveden v příloze 2.  

 

Dotazník obsahuje soubor deseti předem připravených otevřených a uzavřených 

otázek, v nichž organizace specifikují odvětví působení, velikost dle rozsahu počtu 

zaměstnanců, zda jsou dodavateli pro automobilový průmysl, zda mají zavedeny systémy 

managementu dle norem ISO a to buď s certifikací, nebo bez ní. V další části dotazníku je 

proveden průzkum, zda je organizacím znám pojem výkonnost systémů managementu kvality 

a v případě realizování měření výkonností specifikují ukazatele k tomuto užívané. Samotný 

závěr dotazníkového šetření je zaměřen na zjištění povědomí o metodologií Balanced 

Scorecard a názorů na přínos měření výkonnosti systémů managementu kvality.   

 

 Dotazníkovým šetřením bylo osloveno 104 společností působících v průmyslových 

odvětvích. Seznam oslovených společností je uveden v příloze 1. Vyplněný dotazník byl 

doručen od 34 společností, tedy odezva respondentů činí 32,7 %. Jedná se o vzorek, v němž 

jsou zahrnuty firmy z různých odvětví, s různou velikostí a s rozdílnými přístupy k systémům 

managementu kvality. Žádný z dotazníků nevykazoval chybovost a nebyl vyloučen z analýzy. 

K zachování anonymity zúčastněných organizací není v dotaznících uveden název ani jiné 

informace umožňující ztotožnění konkrétních firem.  

Pro zjednodušení zpracování dotazníků při analýze současných přístupů organizací 
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k měření výkonnosti systému managementu kvality byly dotazníky identifikovány čísly 1 - 

34. Dané číslování nemá žádnou spojitost se seznamem oslovených firem. Výsledky 

dotazníkového šetření byly přepsány do prostředí tabulkového procesoru MS Excel  

a vyhodnocení bylo provedeno za využití kontingenčních tabulek. 

Analýzou vzorku společností byly zjištěny informace sloužící k analýze současného 

přístupu k měření výkonnosti systému managementu kvality.  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 34 společností působících v České republice 

v různých průmyslových odvětvích. V tabulce 4.1 je zobrazena struktura respondentů 

z pohledu odvětví prováděných činností. 

 

Tab. 4.1: Tabulka členění firem dle odvětví působnosti  

Odvětví Počet firem 

ostatní 8 
strojírenství 7 
metalurgie 4 
stavebnictví 3 
chemie 3 
metalurgie a strojírenství 3 
výroba plastů 2 

potravinářství 2 
elektrotechnika 1 
strojírenství a výroba plastů 1 

Celkový součet 34 

 

Z počtu 34 respondentů tvoří největší skupinu organizace z ostatních odvětví, kde jsou 

zařazeny firmy působící ve výrobě nábytku, výrobě vakuových vývěv, v oblasti svařování, 

sanačních a likvidačních prací po hornické činnosti, prodeje a servisu osobních motorových 

vozidel, zpracování odpadů, výroby komponentů pro krmiva hospodářských zvířat a služeb 

pro strojírenství a metalurgii. V této skupině působí osm firem. Nejvíce zastoupenou skupinou 

odvětví je strojírenství, v němž působí sedm firem. Dále jsou jednotlivá odvětví poměrně 

zastoupena firmami bez výrazných rozdílů. V rámci dotazníkového šetření byla plně využita 

plánovaná škála jednotlivých odvětví. Vypovídací hodnota analýzy bude odpovídat vzorku 

dle zastoupení uvedeného v tabulce 4.1.   

     

K přehlednosti je uveden grafický poměr zastoupení firem v jednotlivých odvětvích. 
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Obr. 4.1: Struktura respondentů z hlediska odvětví 

     

 Dalším kritériem rozdělení respondentů dotazníkového šetření je velikost firmy 

vztahující se k rozpětí počtu zaměstnanců, které je zobrazeno v tabulce 4.2.   

 

Tab. 4.2: Členění firem dle počtu zaměstnanců 

Velikost firmy Počet firem 

velká 18 

střední 12 

malá 4 

Celkový součet 34 

 

Z tabulky 4.2 je patrné, že dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce velkých firem 

s počtem zaměstnanců větším než 250, které tvoří nadpoloviční většinu respondentů a to 18. 

Počtem 12 firem jsou zastoupeny střední firmy s rozpětím zaměstnanců 50 až 250. 

Nejmenším podílem je zastoupena skupina malých firem, které mají do 50 zaměstnanců.  

Toto hledisko bylo zvoleno za účelem zjištění, zda měření výkonnosti systému 

managementu kvality realizují převážně velké společnosti nebo je tomu naopak.  

 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že z celkového počtu 34 firem je 9 dodavatelem 

automobilového průmyslu, tzv. „automotive“. Na tyto firmy je kladen větší nárok  

na certifikaci systému managementu kvality dle normy ISO/TS 16949. V tabulce 4.3 je 

uvedeno členění firem dle příslušnosti k dodavatelům pro automobilový průmysl.  

Struktura firem dle odvětví ostatní

strojírenství

metalurgie

stavebnictví

chemie

metalurgie a strojírenství

výroba plastů

potravinářství

elektrotechnika

strojírenství a výroba
plastů
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Tab. 4.3: Rozdělení respondentů podle příslušnosti k dodavatelům automobilového průmyslu  

Odvětví 
Dodavatel 

automotive Počet firem v 
odvětví 

ne ano 

elektrotechnika 1   1 

chemie 3   3 

metalurgie 4   4 

metalurgie a strojírenství 1 2 3 

ostatní 7 1 8 

potravinářství 2   2 

stavebnictví 2 1 3 

strojírenství 3 4 7 

strojírenství a výroba plastů 1   1 

výroba plastů 1 1 2 

Celkový součet 25 9 34 

  

Z tabulky 4.3 je patrné, že z celkového počtu 34 firem, je 9 firem dodavatelem 

automobilového průmyslu, kdy největší zastoupení je ve strojírenském odvětví. Dále jsou 

zastoupeny dvě firmy z odvětví metalurgie a strojírenství a jednotlivými firmami  

ze stavebnictví, výroby plastů a ostatního odvětví. Na organizace dodávající  

do automobilového průmyslu jsou kladeny větší nároky na systémy managementu kvality 

v podobě certifikace ISO/TS 16949 a kvalitu výstupních produktů. Tato mezinárodní norma 

představuje standard pro podniky působící v automobilovém průmyslu, která stanovuje 

přísnější kritéria než norma ISO 9001.   

Analýzou skupiny firem působících v rámci automotive bylo zjištěno, že pouze 7 

firem má certifikováno systém managementu dle normy ISO/TS 16949 (viz tabulka 4.5).  

Ze skupiny dodavatelů automobilového průmyslu je jedna firma z odvětví strojírenství, která 

má certifikován systém managementu kvality dle normy ISO 9001 a jedna firma z odvětví 

výroby plastů nemá žádnou certifikaci, ale v rámci svých činností uplatňuje požadavky 

vyplývající z normy ISO 9001.  

 

K přehlednějšímu vyhodnocení byla tabulka 4.3 doplněna o grafické srovnání pomocí 

sloupcového grafu, které je uvedeno na obrázku 4.2. Zde na obrázku jsou členěny firmy  

do jednotlivých odvětví, kde jsou specifikováni dodavatelé automobilového průmyslu, kteří 

jsou označeni sloupcem červené barvy.   
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Obr. 4.2: Rozdělení firem podle příslušnosti k dodavatelům automobilového průmyslu 

 

Z obrázku 4.2 je patrné, že skupina dodavatelů automobilového průmyslu je tvořena 

převážně odvětvím strojírenství a metalurgie. 

 

Dalším hodnotícím kritériem dotazníkového šetření bylo, zda organizace mají 

certifikovaný systém managementu kvality. V tabulce 4.4 jsou rozděleny firmy podle toho, 

zda jsou jejich systémy managementu kvality certifikovány nebo ne.  

 

Tab. 4.4: Rozdělení firem podle certifikace systému managementu kvality 

Odvětví 

Systémy managementu 
nejsou certifikovány 

Systémy managementu 
jsou certifikovány  Celkový 

počet 
firem  

velikost firmy 
Celkem 

velikost firmy 
Celkem  

malá střední střední velká 

elektrotechnika       
 

1 1 1 

chemie   1 1 1 1 2 3 

metalurgie       
 

4 4 4 

metalurgie a strojírenství       
 

3 3 3 

ostatní 3   3 2 3 5 8 

potravinářství   1 1 
 

1 1 2 

stavebnictví       3 
 

3 3 

strojírenství   1 1 1 5 6 7 

strojírenství a výroba plastů 1   1 
  

  1 

výroba plastů   1 1 1 
 

1 2 

Celkový součet 4 4 8 8 18 26 34 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Počet dodavatelů automotive dle 
odvětví 

ne

ano
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Analýzou bylo zjištěno, že z celkového počtu 34 firem, je osm společností, bez 

certifikace systémů managementu. Do této skupiny náleží tři firmy z odvětví výroba plastů, 

strojírenství a výroba plastů a ostatní, které nemají certifikován systém managementu kvality, 

ale pracují v souladu s požadavky normy ISO 9001. Největší podíl necertifikovaných 

společností je z ostatních odvětví. Skupinu necertifikovaných firem podle rozsahu počtu 

zaměstnanců tvoří celkem čtyři malé firmy v rozsahu do 50 zaměstnanců a čtyři střední firmy 

s počtem 50 až 250 zaměstnanců.  

 Největší skupinu tvoří firmy, které mají certifikovaný systém managementu kvality. 

Do této skupiny spadá 26 firem, z nichž osm je střední velikosti s počtem zaměstnanců od 50 

do 250 a 18 je velkých společností s počtem zaměstnanců nad 250. Největším podílem  

je zastoupeno odvětví strojírenství, v němž je pět společností z kategorie velkých firem 

v rozsahu nad 250 zaměstnanců. Dále v této kategorií jsou nejvíce zastoupena odvětví 

metalurgie a strojírenství, metalurgie a ostatní.  

Z daného hodnocení je patrné, že certifikaci systému managementu kvality v daném 

vzorku respondentů mají převážně velké společnosti s více než 250 zaměstnanci. Následuje 

kategorie středních firem s počtem zaměstnanců od 50 do 250 a malé firmy s počtem 

zaměstnanců do 50 nemají systémy managementu kvality certifikovány, ačkoliv mohou 

s příslušnými normami pracovat.    

   Předchozí analýzou bylo zjištěno, že 26 firem, které tvoří převážnou většinu 

z celkového počtu, má certifikované systémy managementu kvality. Dále je zapotřebí 

stanovit, podle které normy je systém managementu kvality certifikován. Na základě další 

analýzy je v tabulce 4.5 zobrazen poměr užívaných standardů jednotlivými  

firmami, které jsou rozděleny podle prioritně užívaných standardů  

a to buď bez certifikace, nebo s certifikací. Celkem 26 společností má své systémy 

managementu kvality certifikovány dle normy ISO 9001. Do této kategorie bylo zařazeno  

7 firem, které mají certifikovaný systém dle ISO/TS 16949, neboť v případě certifikace 

systému managementu kvality podle této normy, firmy mají splněny veškeré požadavky pro 

certifikaci podle normy ISO 9001. Tři společnosti nemají certifikaci systému, ale uplatňují 

principy a požadavky dle normy ISO 9001. Pouze jedna firma ze všech zúčastněných a to 

z odvětví chemie nemá certifikován systém managementu a nevyužívá žádný ze standardů. 

Celkem čtyři firmy uplatňují jiné standardy systémů managementu. Tyto společnosti nejsou 

dodavateli do automobilového průmyslu. 
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Tab. 4.5: Rozdělení firem dle užívaných standardů systému managementu kvality 

Odvětví 

Užívání standardů 
bez certifikace 

Užívání 
certifikovaných 

standardů 

Užívání jiných 
necertifikovaných 

standardů 

ISO 
9001 

neužíván 
žádný 

standard 

ISO 
9001 

ISO/TS 
16949 

Ostatní standardy 

elektrotechnika 
  

1 
  

chemie 
 

1 2 
  

metalurgie 
  

4 
  

metalurgie a strojírenství 
  

3 2 
 

ostatní 1 
 

5 1 2 

potravinářství 
  

1 
 

1 

stavebnictví 
  

3 1 
 

strojírenství 
  

6 3 1 
strojírenství a výroba 
plastů 

1 
    

výroba plastů 1 
 

1 
  

Celkový součet 3 1 26 7 4 
  

Posuzovaným kritériem v dotazníkovém šetření bylo, zda organizace znají pojem 

výkonnost systému managementu kvality. Jedním ze základních požadavků normy ISO 9001 

je, aby organizace prováděly systematické měření a monitorování svých systémů 

managementu kvality, avšak pojem výkonnost v této normě není nikterak definován. Proto 

byla provedena analýza, zda je českým organizacím v průmyslových odvětvích znám pojem 

výkonnosti systému managementu kvality. Vyhodnocením byly zjištěny informace uvedené 

v tabulce 4.6 a 4.7.   

 

V tabulce 4.6 jsou uvedeny firmy, které odpověděly, že znají pojem výkonnost 

systému managementu kvality. Z celkového počtu 34 firem, je znám pojem výkonnost 24 

firmám, což představuje 70,6 % ze všech respondentů. Z tohoto vyplývá, že organizacím 

působícím v průmyslových odvětvích je tento pojem poměrně znám. Jak vyplývá z tab. 4.6 

pojem výkonnosti systému managementu kvality znají rovněž dvě firmy, které nemají 

certifikaci systému. 
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Tab. 4.6: Rozdělení firem dle certifikace, které znají pojem výkonnost systému managementu 

kvality. 

Odvětví 
Certifikace 

  

Celkový součet 
ne ano 

 elektrotechnika 
 

1 1 

chemie 
 

1 1 

metalurgie 
 

3 3 

metalurgie a strojírenství 
 

3 3 

ostatní 1 4 5 

potravinářství 
 

1 1 

stavebnictví 
 

3 3 

strojírenství 1 5 6 

výroba plastů 
 

1 1 
Celkový součet 2 22 24 

 

 

Firmy, které neznají pojem výkonnost systému managementu kvality, jsou uvedeny 

v tabulce 4.7. Tento pojem nezná deset firem, tedy 29,4 % respondentů. K zvýšení vypovídací 

schopnosti byly tyto firmy opět rozčleněny podle toho, zda mají certifikované systémy 

managementu kvality. Čtyři firmy uvedly, že mají certifikovaný systém managementu kvality 

a pojem jeho výkonnosti neznají. Toto může být způsobeno tím, že v normách ISO řady 9000 

pojem výkonnost systému managementu kvality není uveden. Tento pojem neznají převážně 

firmy z odvětví chemie a ostatních odvětví. 

 

Tab. 4.7: Rozdělení firem dle certifikace, které neznají pojem výkonnost systému 

managementu kvality 

Odvětví 
Certifikace 

Celkový součet 

ne ano 

chemie 1 1 2 

metalurgie 
 

1 1 

ostatní 2 1 3 

potravinářství 1 
 

1 

strojírenství 
 

1 1 
strojírenství a výroba 
plastů 

1 
 

1 

výroba plastů 1 
 

1 

Celkový součet 6 4 10 
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 Předchozí analýzou bylo zjištěno, že z celkového počtu 34 firem, jich má 26 

certifikovaný systém managementu kvality. K posouzení současných přístupů měření 

výkonnosti systémů managementu kvality byly firmy dotazovány, zda realizují měření 

výkonnosti těchto systémů. V tabulce 4.8 jsou firmy s certifikací systému managementu 

kvality rozděleny podle toho, zda provádí měření výkonnosti svých systémů managementu 

kvality. Firmy jsou rozděleny do skupin podle počtu zaměstnanců. V této tabulce nejsou 

uvedeny žádné malé firmy s počtem zaměstnanců do 50, neboť nemají certifikované systémy 

managementu kvality. Tyto společnosti taktéž neprovádí žádné měření výkonnosti. 

 

Tab. 4.8: Členění firem s certifikovaným systémem managementu kvality z hlediska realizace 

měření výkonnosti systému 

Odvětví a velikost firem 
Realizace měření 

výkonnosti Celkový součet 
firem 

neprovádí provádí 

střední 5 3 8 

chemie 1 
 

1 

ostatní 1 1 2 

stavebnictví 2 1 3 

strojírenství 
 

1 1 

výroba plastů 1 
 

1 

velká 3 15 18 

elektrotechnika 
 

1 1 

chemie 1 
 

1 

metalurgie 1 3 4 

metalurgie a strojírenství 
 

3 3 

ostatní 
 

3 3 

potravinářství 
 

1 1 

strojírenství 1 4 5 

Celkový součet 8 18 26 

 

 

Z tabulky je zřejmé, že 18 firem realizuje měření výkonnosti systémů managementu 

kvality, což představuje 69,2 % firem s certifikovaným systémem managementu kvality. Ve 

skupině středních firem činí tento podíl pouze 37,5 %, zatímco ve skupině velkých firem 83,3 

%.   Z výsledků je patrné, že měření výkonnosti systémů managementu kvality je realizováno 

v mnohem větší míře ve velkých firmách.  

 

Firmy, které provádí měření výkonnosti systémů managementu kvality, byly v tabulce 

4.9 rozčleněny dle typu certifikace systému managementu kvality.  Jedná se o rozdělení  
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na skupinu firem, které mají systém managementu kvality certifikovaný „pouze“ podle normy 

ISO 9001 a skupinu firem, které jsou certifikovány podle standardu automobilového průmyslu 

ISO/TS 16949. 

 

Tab. 4.9: Rozdělení firem provádějících měření výkonnosti systémů managementu kvality dle 

typu certifikace systému  

Odvětví a certifikace 
Realizace měření 

výkonnosti Celkový součet 
neprovádí provádí 

ISO/TS 16949 
 

7 7 

metalurgie a strojírenství 
 

2 2 

ostatní 
 

1 1 

stavebnictví 
 

1 1 

strojírenství 
 

3 3 

ISO 9001 8 11 19 

elektrotechnika 
 

1 1 

chemie 2 
 

2 

metalurgie 1 3 4 

metalurgie a strojírenství 
 

1 1 

ostatní 1 3 4 

potravinářství 
 

1 1 

stavebnictví 2 
 

2 

strojírenství 1 2 3 

výroba plastů 1 
 

1 

Celkový součet 8 18 26 

 

Z tabulky 4.9 je patrné, že všech sedm, tedy 100% organizací, které mají certifikován 

systém managementu kvality dle normy ISO/TS 16949 provádí měření výkonnosti systémů 

managementu kvality. Dále bylo zjištěno, že 11 z 18 organizací, které mají certifikován 

systém managementu kvality dle normy ISO 9001, provádí měření jeho výkonnosti, což činí 

61,1 %. Výrazný rozdíl mezi dodavateli automobilového průmyslu a organizacemi 

certifikovanými podle ISO 9001 zřejmě souvisí s vyšší náročností požadavků na systém 

managementu kvality pro dodavatele automobilového průmyslu, jež se promítá i do 

odpovědnějšího přístupu k naplňování požadavků. 

Dalším cílem dotazníkového šetření bylo vyhodnocení, kdo pracuje s výstupními 

informacemi získanými měřením výkonnosti systému managementu kvality. Do tohoto 

průzkumu byly zařazeny všechny firmy, které uvedly, že provádějí měření výkonnosti 

systému managementu kvality. V tabulce 4.9 jsou firmy členěny dle odvětví a uživatelů 

výsledků měření výkonnosti.  
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Tab. 4.10: Rozdělení firem dle uživatelů výstupů z měření výkonnosti systému managementu 

kvality 

Odvětví vedení 
vedení a 

zaměstnanci 
Celkový součet 

elektrotechnika 1 
 

1 
chemie 

  
 metalurgie 2 

 
2 

metalurgie a strojírenství 1 2 3 
ostatní 4 1 5 
potravinářství 1 

 
1 

stavebnictví 1 
 

1 
strojírenství 3 2 5 

strojírenství a výroba plastů 
  

 výroba plastů 
  

 Celkový součet 13 5 18 
           

Z tabulky 4.10 je zřejmé, že s informacemi získanými měřením výkonnosti systémů 

managementu kvality pracuje převážně vedení organizace. U malého počtu firem jsou 

uživateli výstupů kromě vedení i zaměstnanci organizace.  

 

V dotazníkovém šetření bylo dále zjišťováno, zda firmy mají měření výkonnosti 

systémů managementu kvality provázáno s metodologií Balanced Scorecard. Vyhodnocení 

této provázanosti je uvedeno v tabulce 4.11.    

 

Tab. 4.11: Rozdělení firem dle provázanosti měření výkonnosti systému managementu kvality 

s Balanced Scorecard 

Odvětví a velikost firmy 
Provázanost měření s Balanced Scorecard Celkový 

součet ne ano 

střední 2 1 3 

ostatní 1 
 

1 

stavebnictví 
 

1 1 

strojírenství 1 
 

1 

velká 8 7 15 

elektrotechnika 
 

1 1 

metalurgie 3 
 

3 

metalurgie a strojírenství 3 
 

3 

ostatní 2 1 3 

potravinářství 
 

1 1 

strojírenství 
 

4 4 

Celkový součet 10 8 18 
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V tabulce 4.11 jsou firmy, které provádí měření výkonnosti systémů managementu 

kvality rozděleny dle provázanosti měření s metodologií Balanced Scorecard. Tyto firmy jsou 

dle počtu zaměstnanců členěny na střední a velké. Z celkového zastoupení 18 firem, pouze 

osm organizací provádí měření výkonnosti systémů managementu kvality s propojením  

na metodiku Balanced Scorecard, což je 44,4 %. Co se týká vlivu velikosti organizace, vyšší 

podíl je dosahován u velkých organizací, kde provázanost měření výkonnosti systému 

managementu kvality s Balanced Scorecard uvedlo 46,7 % organizací.  Naopak mezi středně 

velkými organizacemi pouze jedna organizace ze tří provádí měření výkonnosti s propojením 

metodologie Balanced Scorecard.  

 

Dále bylo dotazníkové šetření zaměřeno na zjištění názoru firem, zda měření 

výkonnosti systémů managementu kvality považují za přínosné. Výsledky šetření jsou 

uvedeny v tabulce 4.12. 

 

Tab. 4.12: Názor respondentů na přínos měření výkonnosti systémů managementu kvality. 

Odvětví 
Přínosy měření výkonnosti Celkový součet 

firem ano neví odpověď neuvedena 

elektrotechnika 1 
  

1 

chemie 1 2 
 

3 

metalurgie 3 1 
 

4 

metalurgie a strojírenství 3 
  

3 

ostatní 5 2 1 8 

potravinářství 1 
 

1 2 

stavebnictví 1 2 
 

3 

strojírenství 6 
 

1 7 

strojírenství a výroba plastů 
  

1 1 

výroba plastů 
 

1 1 2 

Celkový součet 21 8 5 34 

 

Na otázku o přínosu měření výkonnosti systému managementu kvality odpovědělo 

pouze 29 z 34 respondentů. 21 z nich, což představuje 72,4 %, považuje měření výkonnosti 

systému managementu kvality za přínosné. Zbylých osm respondentů, tedy 27,6 %, 

odpovědělo, že neví. Jedná se o firmy, které žádné měření výkonnosti systému managementu 

kvality neprovádí.   

Z výsledků je patrné, že převážná většina firem považuje měření výkonnosti systémů 

managementu kvality za přínosné.   
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Co se týká důvodů pro měření výkonnosti systému managementu kvality, uvedly je 

pouze firmy, které měření výkonnosti provádějí.  

 

Jednotlivé důvody měření výkonnosti systémů managementu kvality jsou uvedeny  

v  tabulkách 4.13 a 4.14. V tabulce 4.15 je znázorněna specifikace firem, které na otázku 

neodpověděly. 

V tabulce 4.13 jsou uvedeny firmy, které považují měření výkonnosti systémů 

managementu kvality za prvek vedoucí k neustálému zlepšování. V této skupině je celkem 14 

firem, což představuje 41,2 % z celkového počtu 34 společností a 77,8 % z firem, které 

měření výkonnosti systémů provádějí. Firmy v tabulce jsou členěny dle velikosti a odvětví. 

Skupinu firem ze 78,5 % tvoří velké firmy. Všechny mají certifikované systémy 

managementu kvality. Dále je skupina tvořena dvěma středními firmami a jednou malou 

firmou. Jednotlivé zastoupení firem v odvětvích je patrné z tabulky. 

 

Tab. 4.13: Členění firem, pro které je důvodem měření výkonnosti systému managementu 

kvality neustálé zlepšování 

Velikost a odvětví firem 
Certifikovaný systém 

managementu Celkový součet 
firem 

ne ano 

malá 1 
 

1 

ostatní 1 
 

1 

střední 
 

2 2 

ostatní 
 

1 1 

stavebnictví 
 

1 1 

velká 
 

11 11 

elektrotechnika 
 

1 1 

metalurgie 
 

2 2 

metalurgie a strojírenství 
 

2 2 

ostatní 
 

3 3 

potravinářství 
 

1 1 

strojírenství 
 

2 2 

Celkový součet 1 13 14 

 

 

Z celkového počtu firem, které považují měření výkonnosti systémů managementu 

kvality za přínosné pro neustálé zlepšování je pouze jedna firma z odvětví ostatní a počtem  

do 50 zaměstnanců, která nemá certifikovaný systém managementu kvality.  
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Z dané analýzy je patrné, že převážná většina velkých firem považuje měření 

výkonnosti systémů managementu kvality za nástroj k uplatňování neustálého zlepšování 

firemní výkonnosti.    

   

Do další skupiny, která je uvedena v tabulce 4.14, byly zařazeny firmy, které uvedly 

jiné důvodu měření výkonnosti systémů managementu kvality, než je neustálé zlepšování.  

Do této skupiny spadají 2 střední a 2 velké firmy z pohledu rozsahu zaměstnanců.   

 

Tab. 4.14: Rozdělení firem, které uvádí ostatní důvody měření resp. neměření výkonnosti 

systému management kvality 

Velikost a odvětví firem 
Certifikovaný systém 

managementu Celkový součet 
firem 

ne ano 

střední 1 1 2 

strojírenství 
   

měření za účelem řízení, rozhodování 
na základě faktů  

1 1 

výroba plastů 
   

nepřináší hodnotu pro zákazníka, 
zdlouhavé 

1 
 

1 

velká 
 

2 2 

metalurgie a strojírenství 
   

nezbytnost pro efektivní fungování 
organizace  

1 1 

strojírenství 
   

rozhodování na základě faktů, 
strategické rozhodování  

1 1 

Celkový součet 1 3 4 

 

Z tabulky 4.14 je možno zjistit, že 3 firmy považují měření výkonnosti systémů 

managementu kvality za přínosné k rozhodování na základě faktů a k efektivnímu fungování 

organizace. Tyto firmy jsou zastoupeny především velkými podniky z oblasti strojírenství  

a metalurgie a strojírenství. Pouze jednou firmou z odvětví výroby plastů je toto měření 

hodnoceno negativně s tím, že nepřináší hodnotu pro zákazníka a je zdlouhavé.  

 

Poslední skupinou firem zobrazenou v tabulce 4.15 jsou organizace, které na otázku 

důvodů měření výkonnosti systémů managementu kvality nijak neodpovědělo. Celkový počet 

firem v této skupině odpovídá počtu firem, které neprovádí měření výkonnosti systémů 

managementu kvality, což bylo zjištěno předchozími analýzami dotazníkového šetření.   
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Tab. 4.15: Rozdělení firem, které nezodpověděly otázku 

Velikost a odvětví firem 
Certifikovaný systém 

managementu Celkový součet 
firem 

ne ano 

malá 3 
 

3 

ostatní 2 
 

2 

strojírenství a výroba plastů 1 
 

1 

střední 3 5 8 

chemie 1 1 2 

ostatní 
 

1 1 

potravinářství 1 
 

1 

stavebnictví 
 

2 2 

strojírenství 1 
 

1 

výroba plastů 
 

1 1 

velká 
 

5 5 

chemie 
 

1 1 

metalurgie 
 

2 2 

strojírenství 
 

2 2 

Celkový součet 6 10 16 

 

V tabulce 4.15 je zařazeno 16 firem, tedy 47 % z celkového počtu organizací 

neodpovědělo na otázku. Z toho deset organizací má certifikovaný systém managementu 

kvality. Největší podíl této skupiny je tvořen středně velkými a velkými firmami.   

      

4.1.2 Zhodnocení analýzy současných přístupů měření výkonnosti systémů 

managementu kvality 

Analýza současných přístupů k měření výkonnosti systémů managementu kvality byla 

provedena na vzorku 34 společností, působících v různých průmyslových odvětvích. 

K analýze byly záměrně osloveny firmy působící v průmyslových nebo jím přidružených 

odvětvích a to z důvodu, že tyto organizace převážně pracují s mezinárodními normami ISO 

řady 9000 a mají certifikované systémy managementu, kde realizace měření a monitorování 

patří mezi základní požadavky.     

 

Firmy byly nejprve rozčleněny dle odvětví svých činností. Z celkového počtu 34 firem 

byly nejvíce zastoupeny odvětví strojírenství a metalurgie. Do skupiny „ostatní odvětví“ byly 

zařazeny firmy, které nespadají do stanovených kategorií obsažených v dotazníku. Popis 

činností firem v kategorii ostatní odvětví byl uveden ve vysvětlení tabulky 4.1. Následně byly 
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firmy rozděleny podle velikosti rozsahu zaměstnanců. Dotazníkového šetření se zúčastnilo  

18 velkých, 12 středních a 4 malé firmy. 

 

Z celkového počtu 34 firem, je devět organizací dodavatelem automobilového 

průmyslu. Jedná se převážně o firmy z odvětví strojírenství a metalurgie. Analýzou bylo, 

zjištěno, že pouze sedm firem má zavedeno systém managementu kvality dle normy ISO/TS 

16949. Jedna firma z odvětví strojírenství, jež je dodavatelem automobilového průmyslu,  

má certifikován systém managementu kvality dle normy ISO 9001 a jedna firma z odvětví 

výroby plastů nemá žádnou certifikaci, ale v rámci svých činností uplatňuje požadavky 

vyplývající z normy ISO 9001.  

 

Dále byly firmy posuzovány, zda mají systém managementu kvality certifikován. 

Z tohoto hodnocení bylo zjištěno, že osm organizací z různých odvětví, které byly zastoupeny 

převážně čtyřmi malými a čtyřmi středními firmami, nemá své systémy managementu kvality 

vůbec certifikovány. Naopak všech 18 velkých firem a 8 středních firem vlastní certifikát 

systému managementu kvality. Z analýzy vyplývá, že certifikace systémů managementu 

kvality je v daném vzorku respondentů dominantou velkých firem.  

 

Dotazníkovým šetřením bylo analyzováno povědomí výkonnosti systémů 

managementu kvality u firem, které mají certifikován systém managementu kvality. 

Z celkového počtu 26 firem pojem výkonnost systému managementu kvality znalo 22 

organizací.  

Firmy, které neměly certifikovány systémy managementu kvality, tento pojem 

převážně neznaly. Z 8 firem, mělo povědomí o výkonnosti systému managementu kvality 

pouze dvě organizace.  

 

Z předchozích výsledků vyplývá, že v daném vzorku respondentů malé firmy do 50 

zaměstnanců nemají certifikovány systémy managementu kvality a ani nemají povědomí  

o výkonnosti systémů managementu kvality. Z tohoto důvodu bylo zjišťováno pouze u 

velkých a středních firem s certifikovanými systémy managementu kvality, zda realizují 

měření výkonnosti systémů managementu kvality.  

 

Analýzou bylo zjištěno, že 18 firem provádí měření výkonnosti, které realizuje  

15 velkých a 3 střední firmy. Tyto jsou zastoupeny především firmami z odvětví metalurgie  
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a strojírenství.  

Zajímavým zjištěním je výrazný vliv typu certifikace systému managementu kvality 

na realizaci měření výkonnosti tohoto systému. V analyzovaném vzorku respondentů bylo 

zjištěno, že měření výkonnosti systémů managementu kvality provádějí všechny organizace, 

které mají certifikován systém managementu kvality dle normy ISO/TS 16949. V případě 

organizací, které mají certifikován systém managementu kvality dle normy ISO 9001, činí 

tento podíl pouze 61,1 %.  

 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že s informacemi z měření výkonnosti systémů 

pracuje především vedení organizace. Z celkového počtu 34 firem, jich 13 uvedlo, že uživateli 

výstupu z měření výkonnosti systému managementu kvality je vedení a pět firem uvedlo,  

že se jedná o vedení a zaměstnance. Dále deset firem uvedlo, že nejsou žádní uživatelé těchto 

informací a šest firem odpověď neuvedlo. Ve vztahu s předchozí analýzou a tabulkou 4.8, 

bylo zjištěno, že s výstupními informacemi z měření výkonnosti systémů managementu 

kvality pracuje 18 firem, kdy toto plně koresponduje s počtem firem, které provádí měření 

výkonnosti.  

 

Celkem 61,7 % firem považuje měření výkonnosti systémů managementu za přínosné. 

Ostatní firmy buď uvedly, že nedokážou přínosnost měření zhodnotit, nebo na tuto otázku 

neodpověděly. 

 

Jako nejčastější důvod pro měření výkonnosti systémů managementu kvality 

respondenti uváděli, že vede k neustálému zlepšování. Takto odpovídalo 77,8 % ze všech 

firem, které měření výkonnosti realizují. Další tři firmy považují měření výkonnosti systémů 

managementu kvality za přínosné k rozhodování na základě faktů a efektivnímu fungování 

organizace. Jen jedna firma z odvětví výroby plastů, měření výkonnosti systémů 

managementu kvality hodnotila negativně s tím, že nepřináší hodnotu pro zákazníka a je 

zdlouhavé. Skupina 16 firem na otázku neodpovědělo.    

 

Z celkového počtu 18 firem, které provádí měření výkonnosti systémů managementu 

kvality, pouze osm provádí měření výkonnosti systémů v provázanosti na metodiku Balanced 

Scorecard.  Tuto skupinu tvoří sedm velkých firem s více než 250 zaměstnanci, především 

z odvětví strojírenství a 1 středně velká firmy s rozpětím 50 až 250 zaměstnanců z odvětví 

stavebnictví. 



 

60 

 

Analýzou nebylo možné přesně posoudit užívané ukazatele měření výkonnosti, neboť 

převážná část firem tuto otázku nezodpověděla, nebo uvedla pouze příslušné indexy  

a hodnotící prvky, nikoliv však ukazatele měření výkonnosti.      

 

 

4.2 Návrh metodiky měření výkonnosti systémů managementu kvality 

Na základě poznání současných přístupů měření výkonnosti systémů managementu 

kvality je patrné, že tato měření realizují především velké firmy. Co se týká využití 

provázanosti na metodiku Balanced Scorecard, ačkoliv není organizacím zcela neznámá,  

je užívána velmi málo.  

 

Hlavním cílem této kapitoly bude stanovení a popis jednotlivých fází měření 

výkonnosti systémů managementu kvality, kde nejdůležitějším prvkem bude stanovení 

ukazatelů pomocí vyváženosti finanční výkonnosti a hybných sil budoucí výkonnosti, které 

povedou k dlouhodobému zlepšení výkonnosti systémů managementu kvality a potažmo 

výkonnosti celé organizace.     

 

Inspirací pro návrh struktury ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality  

se stal model výkonnosti systémů managementu kvality, který je zobrazen na obrázku 3.1, 

jehož autorem je Nenadál [4].  

 

Pro návrh metodiky měření výkonnosti systémů managementu kvality byly inspirací 

zejména publikace od Nenadála a Namešanské [4,16,17]. Nejedná se o vyčerpávající výčet 

všech možných aplikovaných ukazatelů výkonnosti, ale o návrh možností, ze kterých mohou 

organizace čerpat. Stanovení ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality závisí na 

prostředí a specifikaci jednotlivých organizací, tak aby byla zajištěna co největší vypovídací 

schopnost ukazatelů.      

 

4.2.1 Fáze aplikace měření výkonnosti systémů managementu kvality 

V současnosti jsou v podnikové praxi používány různé postupy měření výkonnosti, 

avšak tyto jsou především zaměřeny na hodnocení výkonnosti pomocí finančních měřítek. 

Metoda Balanced Scorecard zahrnuje kromě měření výkonnosti hmotných aktiv, kde důraz  
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je kladen na krátkodobé finanční cíle, rovněž měření výkonnosti hybných sil, které slouží 

k dlouhodobému zvyšování konkurenceschopnosti organizace.  

 

Pro praktickou a systematickou aplikaci měření výkonnosti systémů managementu 

kvality by organizace, měly realizovat následující fáze:  

1) identifikace všech faktorů a ukazatelů ovlivňujících hodnotu pro zákazníka a další 

zainteresované strany,  

2) definování ukazatelů výkonnosti, 

3) sběr dat a analýza jejich validity, 

4) provázanost ukazatelů výkonnosti s perspektivami Balanced Scorecard, 

5) matematická formulace a výpočet komplexního ukazatele výkonnosti systému 

managementu kvality,  

6) přiřazení váhy jednotlivým dílčím ukazatelům dle důležitosti, 

7) sledování vývoje dílčích ukazatelů výkonnosti,  

8) systematické sledování a projednávání vývoje výkonnosti systémů managementu 

kvality v procesu přezkoumávání vedením.    

 

Sled fází má jednoznačnou návaznost, kdy jsou využívány principy moderního 

managementu kvality a expertní metody k objektivnímu hodnocení výkonnosti systému 

managementu kvality.  

Samozřejmostí před započetím jednotlivých fází měření výkonnosti systémů 

managementu kvality by mělo být rozhodnutí a podpora vrcholového vedení. Opomenutím 

tohoto aspektu hrozí, že měření výkonnosti systémů managementu kvality bude prováděno 

pouze formálně s nedostatečným účinkem v podobě realizace nápravných a preventivních 

opatření vedoucích k zvýšení výkonnosti systémů.      

 

4.2.2 Identifikace faktorů a ukazatelů ovlivňující hodnotu pro zákazníka a další 

zainteresované strany 

Stanovení strategie a politiky organizace předchází analýza požadavků, tedy potřeb  

a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran, mezi něž především patří dodavatelé, 

okolní prostředí, vlastníci a zaměstnanci organizace. Z těchto informací v návaznosti  

na metodologii Balanced Scorecard je firemní strategie a poslání převedena na měřitelné cíle 

v rámci jednotlivých perspektiv Balanced Scorecard. Prostřednictvím brainstormingu jsou 
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identifikovány všechny faktory a ukazatele, které ovlivňují dodání hodnoty pro zákazníka  

a dalších zainteresovaných stran. Součástí řešitelského týmu musí být vrcholové vedení 

organizace.     

 

4.2.3 Definování ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality 

Ukazatele výkonnosti systémů managementu kvality jsou ovlivňovány interními  

a externími účinky systému managementu kvality. Z tohoto důvodu je struktura ukazatelů 

výkonnosti systémů managementu kvality členěna na: 

 interní ukazatele výkonnosti systémů managementu kvality, 

 externí ukazatele výkonnosti systémů managementu kvality. 

Externí a interní ukazatele výkonnosti systému managementu kvality mají mít 

generický charakter, tedy měly by být použitelné jak pro výrobní, tak pro nevýrobní 

organizace [4,17]. Dalším důležitým hlediskem při definování ukazatelů výkonnosti systémů 

managementu kvality je, aby byly kvantifikovatelné a měřitelné z důvodu hodnocení jejich 

vývoje.  

Externí ukazatele výkonnosti systémů managementu kvality 

Pro měření externí výkonnosti systémů managementu kvality navrhuji využívat 

následující ukazatele. 

 

Ukazatel rychlosti řešení stížnosti 

Stížností nemusí být považována pouze reklamace, ale jakýkoliv negativní podnět 

externích zákazníků vztahující se k produktu. Ukazatel rychlosti řešení stížnosti je dán 

poměrem počtu vyřešených stížností za určitý časový horizont a celkového počtu 

registrovaných činností ve stejném čase. Výpočtový vztah má následující tvar: 

𝑈𝑠 =  
𝑃𝑆Č

𝑃𝑆𝐶
 ∙ 100    [%]                                                                                                             (2) 

kde 𝑈𝑠 - ukazatel rychlosti řešení stížností, 

       𝑃𝑆Č - počet stížností za sledované období, které byly vyřešeny do stanoveného časového                        

      limitu,  

       𝑃𝑆𝐶  – celkový počet zaregistrovaných stížnosti za stejné období. 
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 Zvyšující se hodnota ukazatel rychlosti řešení stížnosti je pozitivní pro výkonnost 

systému managementu kvality. To znamená, že by stížnosti zákazníků měly být řešeny rychle 

a spolehlivě.  

 

Ukazatel úrovně spokojenosti externích zákazníků 

Spokojenost a loajalita externích zákazníků je jedním z nejdůležitějších aspektů 

konkurenceschopnosti organizace. Ukazatel úrovně spokojenosti externích zákazníků je dán 

poměrem reálné hodnoty spokojenosti zákazníků za určitý časový úsek a optimální míry 

spokojenosti zákazníků. Výpočtový vztah má následující tvar:   

𝑈𝑈𝑆𝑍 =  
𝐼𝑟𝑠𝑧

𝐼𝑜𝑠𝑧
 ∙ 100    [%]                                                                                                         (3) 

kde 𝑈𝑈𝑆𝑍 - ukazatel úrovně spokojenosti externích zákazníků, 

       𝐼𝑟𝑠𝑧 – reálná hodnota indexu spokojenosti zákazníků za určitý časový úsek, 

       𝐼𝑜𝑠𝑧 - optimální hodnota indexu spokojenosti zákazníků. 

 

Pozitivní trend z hlediska výkonnosti systému managementu kvality je trvalý růst 

ukazatele úrovně spokojenosti externích zákazníků.  

 

K výpočtu tohoto ukazatele je zapotřebí mít data z měření spokojenosti zákazníků. 

Kolektivem katedry managementu kvality VŠB-TUO byl k vícekriteriálnímu posuzování 

spokojenosti zákazníka formulován následující výpočetní vztah [1,4]: 

𝐼𝑠𝑧 =  
𝐼𝑠𝑠+ 𝑘 ∙𝐼𝑠𝑣

𝑘+1
                                                                                                           (4) 

kde 𝐼𝑆𝑍- index spokojenosti zákazníků, 

       𝐼𝑆𝑆- dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

       𝐼𝑆𝑉- dílčí index spokojenosti se znaky výrobku, 

       k – konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové spokojenosti  

             zákazníků. 

 

 

Ukazatel míry loajality externích zákazníků 

Pouhé uspokojování potřeb zákazníků nezaručuje navýšení tržního podílu  
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a pozitivních ekonomických výsledků. Loajalita externích zákazníků je však definována  

na základě opakovanosti nákupu, což má za následek zvyšování ekonomických ukazatelů 

organizace. Míra loajality externích zákazníků je dána poměrem ukazatelů setrvání zákazníka 

za určité období. Výpočetní vztah je definován následovně: 

𝑈𝑚𝑙𝑧 =  
𝑈𝑠𝑧1

𝑈𝑠𝑧0
∙ 100    [%]                                                                                               (5)   

kde 𝑈𝑚𝑙𝑧- ukazatel míry loajality externích zákazníků, 

       𝑈𝑠𝑧1- ukazatel setrvání zákazníků v období 1, 

       𝑈𝑠𝑧0- ukazatel setrvání zákazníků v období 0, které je bezprostředně před obdobím 1. 

 

Pozitivní je trvale rostoucí trend u ukazatele míry loajality externích zákazníků, což 

má za následek zvýšení objemu opakovaných nákupů.  

 

Ukazatel setrvání zákazníků je dán vztahem [4,17]: 

           𝑈𝑠𝑧 =  
𝑍𝑘𝑟

𝑍𝑧𝑟
                                                                                                                       (6) 

kde 𝑈𝑠𝑧- ukazatel setrvání zákazníků, 

       𝑍𝑘𝑟- počet zákazníků na konci běžného roku, 

       𝑍𝑧𝑟- počet zákazníků na začátku běžného roku. 

 

Pro měření loajality by bylo možné využít i některé další ukazatele chování zákazníků, 

které jsou uváděny Hayesem [15]. 

Výsledky ukazatelů spokojenosti a loajality externích zákazníků by měly být 

pravidelně sdělovány všem organizačním jednotkám a zaměstnancům.  

 

Ukazatel míry hodnoty pro zákazníka 

Důležitým ukazatelem je míra hodnoty pro zákazníka, který je dán poměrem kvality  

a ceny. Poskytuje managementu organizace informace o vnímání ekonomických  

a kvalitativních prvků poskytovaného produktu ve srovnání s konkurencí. Výpočetní vztah 

ukazatele míry hodnoty pro zákazníka je následující [4]: 

𝑈𝑀𝑃𝐻𝑍 =  
𝑀𝑃𝐻𝑍1

𝑀𝑃𝐻𝑍0
∙ 100    [%]                                                                                        (7)    

kde 𝑈𝑀𝑃𝐻𝑍- ukazatel míry hodnoty pro zákazníka, 
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       𝑀𝑃𝐻𝑍1- míra hodnoty pro zákazníka zjištěná v období 1, 

       𝑀𝑃𝐻𝑍0- míra hodnoty pro zákazníka zjištěná za období 0, které předcházelo období 1. 

 

Délku časového údaje daného období volí organizace dle vlastní metodiky, ale musí 

být zachováno pravidlo, že délka období musí být stejná a způsob zjištění také totožný. 

Pozitivní trend představuje trvalé zvyšování ukazatele míry hodnoty pro zákazníka. 

Vrcholovému vedení poskytuje informaci o úrovni vnímání produktů v poměru kvalita a cena. 

Z praxe je zřejmé, že tento poměr není rovnovážný a nalézt zcela optimální poměr je složitý 

proces [4,17].  

 

K výpočtu ukazatele míry hodnoty pro zákazníka je zapotřebí provést kvantifikaci 

míry hodnoty pro zákazníka, který se provede na základě analýzy profilu ceny a kvality 

poskytovaného produktu a konkurence. Obecný výpočetní vztah má následující tvar [4]: 

 𝑀𝑃𝐻𝑍 =  𝑈𝑄 ∙ 𝑤𝑄 + 𝑈𝑐 ∙ 𝑤𝑐                                                                                      (8) 

kde MPHZ – míra hodnoty pro zákazníka, 

       𝑈𝑄- ukazatel kvality vnímané trhem, 

       𝑤𝑄- váha prvku kvality převzatá ze stromu hodnoty pro zákazníka, 

       𝑈𝑐- ukazatel míry cenové konkurenceschopnosti, 

       𝑤𝑐- váha prvku ceny převzatá ze stromu hodnoty pro zákazníka. 

 

Princip výpočtu hodnoty pro zákazníka je uveden v publikaci Nenadála [4]. 

 

Ukazatel hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Jedná se o hodnocení výkonnosti organizace odběrateli z pohledu okamžité schopnosti 

plnit požadavky na kvalitu dodávek. Měření výkonnosti dodavatelů je zakomponováno 

v požadavcích normy ISO 9001 v článku 7.4. Odběratelé mají povinnost sdělovat výsledky 

svým dodavatelům. V současné době je obecně uznávané a realizované měření výkonnosti 

dodavatelů převážně v průmyslovém odvětví. Ukazatel hodnocení výkonnosti dodavatelů  

je dán poměrem výsledku hodnocení organizace odběrateli a optimální hodnotou tohoto 

hodnocení. Výpočet vztah má následující tvar: 

 𝑈𝑣𝑑 =  
𝑅𝑑

𝑅𝑑0
 ∙ 100 [%]                                                                                                    (9) 
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kde 𝑈𝑣𝑑- ukazatel hodnocení výkonnosti dodavatele, 

       𝑅𝑑 - výsledek hodnocení organizace odběrateli, 

       𝑅𝑑0- optimální hodnota hodnocení organizace odběrateli. 

 

V rámci systému managementu kvality by měl ukazatel hodnocení výkonnosti 

dodavatelů mít trvale růstový trend. Tím je dán signál vedení organizace a obchodním 

partnerům, že organizace realizuje dostatečné aktivity k naplňování schopnosti poskytovat 

produkty požadované kvality, vyplývající z mezinárodních norem nebo smluvních dohod. 

 

Ukazatel podílu výdajů na externí vady k nákladům 

K definování daného ukazatele je zapotřebí vysvětlit výdaje na externí vady. Jedná  

se výdaje vznikající nesplněním požadavků zákazníků nebo legislativních požadavků. Toto 

vede k navyšování nákladů společnosti, která musí vynakládat zdroje na reklamace, záruční  

a pozáruční servis, skladování, odstraňování škod. Výdaje na externí vady se dělí na [4,17]: 

 výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníků 

 výdaje v podobě ztracených příležitostí.  

 

Z tohoto výčtu je patrné, že výdaje na externí vady jsou vynaložené prostředky nad 

rámec ceny produktu a při ztrátě příležitosti v podobě odchodu zákazníků tyto náklady 

pozbývají návratnosti. Ukazatel je vyjádřen podílem externích vad a vynaložených nákladů za 

určité období. Výpočetní vztah má následující tvar [4,17]: 

𝑈𝑒𝑣 =
𝑉𝐸

𝑁
∙ 100    [%]                                                                                                  (10) 

kde 𝑈𝑒𝑣- ukazatel podílu výdajů na externí vady k nákladům, 

       𝑉𝐸- výdaje na externí vady za sledované období (vyjádřeno v jednotné měně),   

      N – celkové náklady organizace za sledované období (vyjádřeno v jednotné měně). 

 

Ukazatel benchmarkingu  

Z hlediska systémů managementu kvality je zapotřebí hodnotit dosahované výkonnosti 

organizace ve srovnání s konkurencí světové úrovně. K tomuto slouží benchmarking, který 

poskytuje objektivní informace dosahované úrovně výkonnosti organizace ve srovnání 

s benchmarkingovými partnery (blíže viz [8]). Ukazatel benchmarkingu je vyjádřen vztahem: 
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 𝑈𝑏 =  
𝑃𝑣

𝑃𝑣𝑠𝑘
 ∙ 100 [%]                                                                                                  (11) 

kde 𝑈𝑏- ukazatel benchmarkingu 

       𝑃𝑣- parametr výkonnosti vlastní organizace 

       𝑃𝑣𝑠𝑘- parametr výkonnosti světové konkurence (benchmarkingového partnera). 

 

V rámci systému managementu kvality by měl ukazatel benchmarkingu mít trvale 

růstový trend, který vypovídá o přibližování nebo vzdalování se výkonnosti světové 

konkurence. Blíže se o tomto tématu pojednává práce [2]. 

 

Interní ukazatele výkonnosti systémů managementu kvality 

Pro měření interní výkonnosti systému managementu kvality navrhuji využívat 

následující ukazatele. 

 

Ukazatel míry spokojenosti zaměstnanců 

Ze základních principů moderních systémů managementu kvality vyplývá,  

že zaměstnanci jsou hybnou silou současné a budoucí výkonnosti každé organizace. Proto  

by mělo být vedením organizace prováděno systematické měření spokojenosti zaměstnanců. 

Tento přístup je podporován normami ISO řady 9000 a EFQM Modelem Excelence. Ukazatel 

míry spokojenosti zaměstnanců je vyjádřen poměrem: 

𝑈𝑆𝑍 =
𝐼𝑟𝑠𝑧

𝐼𝑜𝑠𝑧
∙ 100    [%]                                                                                                (12) 

kde 𝑈𝑆𝑍- ukazatel míry spokojenosti zaměstnanců,     

       𝐼𝑟𝑠𝑧- reálná hodnota indexu spokojenosti zaměstnanců,  

       𝐼𝑜𝑠𝑧- optimální hodnota indexu spokojenosti zaměstnanců. 

 

 Růstový trend ukazatele míry spokojenosti zaměstnanců přispívá k zlepšování 

výkonnosti systému managementu kvality a úrovně řízení lidských zdrojů.  

 

Ukazatel podílu výdajů na interní vady k nákladům 

  Tento ukazatel je založen na stejném principu jako ukazatel podílu výdajů na externí 

vady k nákladům, který byl popsán při definování ukazatelů externí výkonnosti systému 
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managementu kvality. 

 Výdaje na interní vady představují zbytečné vynakládání prostředků, které vzniká 

uvnitř organizace, nesplněním požadavků na kvalitu nebo legislativu. Výdaje na interní vady 

jsou členěny do následujících skupin [4]: 

 výdaje na vady při výrobě a poskytování služby, 

 výdaje vztahující se k vadám dodávek, 

 výdaje na vady v průběhu návrhu a vývoje, 

 další výdaje na interní vady. 

 

Ukazatel podílu výdajů na interní vady k nákladům je dán vztahem: 

𝑈𝑖𝑣 =
𝑉𝐼

𝑁
∙ 100    [%]                                                                                                   (13) 

kde 𝑈𝑖𝑣- ukazatel podílu výdajů na interní vady k nákladům, 

       𝑉𝐼- výdaje na interní vady za sledované období,  

      N – celkové náklady organizace za sledované období.  

 

Ukazatel podílů výdajů na interní vady by měl mít klesající trend.  

 

Ukazatel komparace indexů výdajů a výkonů 

Ukazatel komparace indexů výdajů a výkonu slouží k objektivitě sledování indexů 

výdajů a výkonů vztahujících se ke kvalitě v organizaci. Slouží k odhalení významných 

trendů vývoje výdajů. Ukazatel komparace indexů výdajů a výkonů je definován výpočetním 

vztahem [17]: 

 𝑈𝑘 =  
𝐼𝑣𝑄

𝐼𝑣
                                                                                                                    (14) 

kde 𝑈𝑘- ukazatel komparace indexů výdajů a výkonů, 

       𝐼𝑣𝑄- index změn výdajů vztahujících se ke kvalitě za sledované období, 

       𝐼𝑣- index změn výkonů vztahujících se ke kvalitě za totožné období.  

 

Z pohledu výkonnosti systému managementu kvality je žádoucí, aby hodnota 

ukazatele komparace indexů výdajů a výkonů vztahujících se ke kvalitě byla minimalizována. 

K výpočtu ukazatele komparace indexů je zapotřebí stanovit hodnoty jednotlivých 

indexů. Ty vycházejí z celkového objemu výdajů vztahujících se ke kvalitě v organizaci, který 
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je odvozen následujícím výpočetním vztahem [4]: 

𝑉𝑄 =  𝑉𝐼 + 𝑉𝐸 + 𝑉𝑃𝑃 + 𝑉Š𝑃 + 𝑉𝐻 + 𝑉𝑃    [Kč]                                                            (15) 

kde 𝑉𝑄- celkový objem výdajů vztahujících se ke kvalitě v organizaci za stanovené období,  

       𝑉𝐼- výdaje na interní vady, 

       𝑉𝐸- výdaje na externí vady, 

       𝑉𝑃𝑃- výdaje na promrhané investice a příležitosti, 

       𝑉Š𝑃- výdaje na škody prostředí v organizaci, 

       𝑉𝐻- výdaje na hodnocení, 

       𝑉𝑃- výdaje na prevenci. 

 

Daný celkový objem výdajů neslouží k přímému výpočtu, nýbrž se pouze jedná  

o vstupní informaci k výpočtu poměrových ukazatelů, kterými jsou: 

 Index změn výdajů vztahující se ke kvalitě 𝐼𝑉𝑄, který je definován vztahem [4]: 

             𝐼𝑉𝑄 =  
𝑉𝑄1

𝑉𝑄0
   [Kč]                                                                                                        (16) 

kde 𝐼𝑉𝑄- index změn výdajů vztahující se ke kvalitě za stanovené období, 

       𝑉𝑄1- objem výdajů vztahujících se ke kvalitě v období 1, 

       𝑉𝑄0- objem výdajů vztahujících se ke kvalitě v období 0, které předcházelo období 1  

              a jejich délka je stejná. 

 Index změn výkonů vztahujících se ke kvalitě 𝐼𝑉, který je dán výpočetním vztahem 

[4]: 

             𝐼𝑉 =  
𝑉𝑂1

𝑉𝑂0
    [Kč]                                                                                                         (17) 

kde 𝐼𝑉- index změn výkonů vztahujících se ke kvalitě za stanovené období, 

       𝑉𝑂1- objem výkonů vztahujících se ke kvalitě v období 1, 

       𝑉𝑂0- objem výkonů vztahujících se ke kvalitě v období 0, které předcházelo období 1  

              a jejich délka je stejná 

 

 Jednotlivé ukazatele a indexy vztahující se ke kvalitě jsou blíže objasněny Nenadálem 

[4].  
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Ukazatel výdajů na prevenci k celkovým výdajům vztahujícím se ke kvalitě 

Výdaje na prevenci souvisí s jakoukoliv činností, která předchází nebo snižuje riziko 

výskytu neshod. Tyto výdaje jsou spojeny i s náklady na zlepšování, neboť proces neustálého 

zlepšování souvisí s preventivními prvky. Ukazatel výdajů na prevenci je dán poměrem 

nákladů vynaložených na preventivní opatření a celkovými výdaji vztahujícími se ke kvalitě. 

Výpočet tohoto ukazatele je dle následujícího vztahu [4]: 

  𝑈𝑣𝑝 =  
𝑉𝑝

𝑉𝑄
 ∙ 100    [%]                                                                                              (18) 

kde 𝑈𝑣𝑝- ukazatel výdajů na prevenci, 

       𝑉𝑝- výdaje na prevenci vztahující se ke kvalitě za sledované období, 

       𝑉𝑄- celkové výdaje vztahující se ke kvalitě za totožné období.  

 

Hodnota ukazatele ve funkčních systémech managementu kvality by měla mít 

růstovou tendenci. 

 

Ukazatel rozsahu zlepšování 

K měření výstupu procesu neustálého zlepšování slouží ukazatel rozsahu zlepšování. 

Tento je dán poměrem počtu realizovaných námětů na zlepšení a průměrným počtem 

zaměstnanců. Jeho výpočetní vztah má tvar: 

𝑈𝑧𝑙 =
𝑃𝑟𝑛

𝑍𝑎𝑚
∙ 100    [%]                                                                                                   (19) 

kde 𝑈𝑧𝑙- ukazatel rozsahu zlepšování, 

       𝑃𝑟𝑛- počet realizovaných podnětů na zlepšování za určité období, 

       𝑍𝑎𝑚- průměrný počet zaměstnanců organizace za sledované období. 

 

Z hlediska hodnocení výkonnosti systému managementu kvality je pozitivním trendem 

růst ukazatele rozsahu zlepšování. Poskytuje vedení organizace informace o iniciativě  

a angažovanosti zaměstnanců organizace.   

 

Ukazatel vyzrálosti systému managementu kvality 

Kvantifikaci výsledků sebehodnocení lze provést pomocí logického hodnoticího 

schématu RADAR, který poskytuje nejobjektivnější vyhodnocení ve vztahu k EFQM Modelu 
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Excelence. Výpočet ukazatele vyzrálosti systému managementu kvality lze provést pomocí 

následujícího vztahu: 

𝑈𝑣𝑦 =
𝐻𝑠𝑒𝑏

1000
∙ 100    [%]                                                                                                 (20) 

kde 𝑈𝑣𝑦- ukazatel vyzrálosti systému managementu kvality,      

       𝐻𝑠𝑒𝑏- skutečná bodová hodnota sebehodnocení s aplikací RADAR. 

 

Hodnotící rozsah logického schématu RADAR je 1000 bodů, neboť plně koresponduje 

se zásadami hodnocení podle EFQM Modelu Excelence [14]. Tento ukazatel podává 

objektivní informace o výkonnosti systému managementu kvality. Pozitivním trendem je 

trvale rostoucí hodnota ukazatele vyzrálosti systému managementu kvality.    

Dle výpočetního vztahu (20) lze rozpracovat a vyhodnocovat vyzrálost jednotlivých 

oblastí systému managementu kvality.  

Dalším sebehodnotícím nástrojem je model vyspělosti, který je uveden v příloze A 

normy ISO 9004. Tento užívá obecnou pěti úrovňovou škálu vyspělosti, kterou lze provázat  

s kritérií výkonnosti. Úrovně vyspělosti lze podle potřeb přizpůsobit [23].  

    

Ukazatel nákladů na shodu 

Jedním z univerzálních ukazatelů výkonnosti je ukazatel nákladů na shodu, který 

vychází z měření nákladů na proces. K jeho výpočtu je zapotřebí stanovit celkové náklady  

na proces: 

𝑁𝑝 = 𝑁𝑠𝑝 + 𝑁𝑛𝑝    [Kč]                                                                                                (21) 

kde 𝑁𝑝- celkové náklady na proces, 

       𝑁𝑠𝑝- náklady na shodu v procesu, 

       𝑁𝑛𝑝- náklady na neshodu v procesu.      

    

Výpočtový vztah ukazatele nákladů na shodu je následující [4]: 

𝑈𝑛𝑠 =
𝑁𝑠𝑝

𝑁𝑝
∙ 100    [%]                                                                                                   (22) 

kde 𝑈𝑛𝑠- ukazatel nákladů na shodu. 

        

   Pozitivním trendem je trvale rostoucí tendence k hranici 100 %, kdy ukazatelem jsou 
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vyjádřeny náklady na shodu, ale zároveň náklady na neshodu.   

 

Ukazatel plnění objednávek 

Organizace musí mít informace o průběhu plnění objednávek, tedy do jaké míry jsou 

plněny objednávky právě v čas. Ukazatel plnění objednávek je dán poměrem realizovaných 

objednávek ve stanoveném termínu a celkovým počtem objednávek daného sortimentu: 

𝑈𝑜𝑏𝑗 =
𝑂𝑜𝑑

𝑂𝑐
∙ 100    [%]                                                                                                 (23) 

kde 𝑈𝑜𝑏𝑗- ukazatel plnění objednávek za sledované období (den, týden, měsíc),     

       𝑂𝑜𝑑- počet objednávek realizovaných ve stanoveném termínu za sledované období, 

       𝑂𝑐- celkový počet přijatých objednávek od zákazníků za sledované období. 

 

 Pozitivním trendem je přiblížení ukazatele plnění objednávek k hodnotě 100 %. 

Ukazatel vypovídá o schopnosti organizace plnit přijaté objednávky od zákazníků právě v čas. 

 

Ukazatel plnění výrobního plánu 

Výrobní organizace v rámci měření své výkonnosti musí zohledňovat, do jaké míry je 

plněn výrobní plán, a to z důvodu realizovaných nápravných a preventivních opatření. 

Výpočtový vztah ukazatele plnění výrobního plánu je dán: 

𝑈𝑝𝑝 =
𝑂𝑝𝑟

𝑂𝑝𝑝
∙ 100    [%]                                                                                                  (24) 

kde 𝑈𝑝𝑝- ukazatel plnění výrobního plánu za sledované období (den, týden, měsíc, rok),     

       𝑂𝑝𝑟- objem celkové produkce za sledované období, 

       𝑂𝑝𝑝- plánovaný objem produkce za sledované období. 

 

U ukazatele plnění výrobního plánu je pozitivní rostoucí trend. Poskytuje informaci, 

do jaké míry je plněn výrobní plán, a na základě toho je možno realizovat nápravná opatření.  

 

Ukazatel funkčnosti systému managementu kvality 

Z pohledu výkonnosti systému managementu kvality je zapotřebí hodnotit funkčnost 

systému. K hodnocení lze využít ukazatel funkčnosti systému managementu kvality, který  
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je dán poměrem počtu auditů bez závažných zjištění a celkovým počtem provedených auditů. 

Výpočtový vztah lze formulovat následujícím tvarem: 

𝑈𝑓 =
𝑛𝐴𝑝

𝑛𝐴𝑐
∙ 100    [%]                                                                                                    (25) 

kde 𝑈𝑓- ukazatel funkčnosti systémů,     

       𝑛𝐴𝑝- počet auditů bez závažných zjištění za sledované období, 

       𝑛𝐴𝑐- celkový počet auditů za sledované období. 

 

Ukazatel funkčnosti systému managementu kvality podává objektivní informace  

o stavu systému. Míra objektivity je zde závislá na poctivosti prováděných auditů a jejich 

rozsahu. Pozitivním trendem ukazatele je rostoucí hodnota, kdy nejvyšší stupeň funkčnosti 

systému je vyjádřen 100 %. V tomto případě by z celkového počtu provedených auditů nebyla 

u žádného nalezena závažná zjištění.  

 

Definovaný výčet ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality je pouze 

obecný. Jednotlivé ukazatele výkonnosti lze považovat za dílčí ukazatele, které lze 

rozpracovat a stanovit na základě podmínek a specifikací organizací.  

 

4.2.4 Sběr dat a analýza validity dat 

K objektivní vypovídací hodnotě ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality 

je zapotřebí z měřené činnosti zajistit dostatečné množství nezkreslených dat, která poskytnou 

plnou informaci o průběhu činnosti. Z tohoto důvodu je zapotřebí provést zkoumání dat 

z měření, zda se jedná o objektivní a spolehlivá data, která nejsou nikterak zkreslená nebo 

neaktuální.   

 

4.2.5 Provázanost ukazatelů výkonnosti s perspektivami Balanced Scorecard 

Propojení definovaných ukazatelů výkonnosti s jednotlivými perspektivami metody 

Balanced Scorecard je zobrazeno na obrázku 4.2.  
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Obr. 4.2: Členění definovaných ukazatelů výkonnosti prostřednictvím perspektiv BSC 

 

Na obrázku 4.2 je znázorněno propojení metodologie Balanced Scorecard 

s definovanými ukazateli výkonnosti systémů managementu kvality. Provázanost přispívá 

k lepší komunikaci a naplňování finančních a nefinančních měřítek organizace, tedy  

k naplňování firemní strategie a cílů. Z návaznosti jednotlivých perspektiv metody Balanced 

Scorecard a ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality je patrné, že se vzájemně 

doplňují, kdy zvýšení hodnot jednotlivých ukazatelů ovlivňuje hodnoty dalších navazujících 

ukazatelů. Důraz je kladen na příčinnou souvislost mezi spokojeností a loajalitou zákazníků  

a zaměstnanců, podílem na trhu a finanční výkonností.   

  

4.2.6 Formulace komplexního ukazatele výkonnosti systému managementu kvality 

Z pohledu měření výkonnosti systému managementu kvality je objektivnější 

komplexní ukazatel výkonnosti, který zahrnuje vývoj všech dílčích ukazatelů. I v tomto 

matematickém modelu je zapotřebí zachovat pozitivní rostoucí nebo klesající pozitivní trend 

vývoje, ale jsou zohledňovány vztahy mezi jednotlivými ukazateli výkonnosti. Komplexní 
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ukazatel výkonnosti systému managementu kvality je dán výpočetním vztahem [18]: 

𝑈𝑣𝑄𝑀𝑆 = ∑ 𝑤𝑧𝑣 ∙ 𝑈𝑧𝑣 + ∑ 𝑤𝑠𝑛 ∙
1

𝑈𝑠𝑛

𝑆𝑛
𝑠=1

𝑍𝑣
𝑧=1                                                                   (26) 

kde 𝑈𝑄𝑀𝑆 – komplexní ukazatel výkonnosti systému managementu kvality, 

       𝑍𝑣 - počet dílčích ukazatelů se zvyšující se hodnotou pozitivního trendu,  

       𝑈𝑧𝑣 - hodnota z-tého dílčího ukazatele ze skupiny 𝑍𝑣, bez vyjádření v %, 

       𝑆𝑛 - počet dílčích ukazatelů se snižující se hodnotou pozitivního trendu, 

       𝑈𝑠𝑛- hodnota s-tého dílčího ukazatele ze skupiny 𝑆𝑛, bez vyjádření v %, 

       𝑤𝑧𝑣, 𝑤𝑠𝑛- váhy dílčích ukazatelů. 

Matematický model komplexního ukazatele výkonnosti vychází z dílčích ukazatelů, 

proto by mělo být realizováno měření a hodnocení dílčích ukazatelů a následně k měření 

výkonnosti systému managementu kvality použit komplexní ukazatel.     

 

4.2.7 Přiřazení váhy k jednotlivým ukazatelům 

Při měření výkonnosti systému managementu kvality prostřednictvím komplexního 

ukazatele (viz vztah (26)), je zapotřebí stanovit objektivní váhy dílčích ukazatelů výkonnosti. 

Jinak by došlo ke zkreslování jednotlivých trendů dílčích ukazatelů a tedy neobjektivnosti 

měření výkonnosti systému. Rozpětí hodnoty vah ukazatelů výkonnosti se volí v rozpětí 0 – 1, 

kdy hodnota 1 znamená nejvyšší přiřazenou důležitost danému ukazateli. 

 

U vah dílčích ukazatelů musí platit následující vztah: 

 ∑ 𝑤𝑧𝑣 + ∑ 𝑤𝑠𝑛
𝑆𝑛
𝑠=1

𝑍𝑣
𝑧=1 = 1                                                                                          (27) 

    

4.2.8 Sledování trendů dílčích ukazatelů 

Vývoj ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality poskytuje informace 

k realizaci nápravných nebo preventivních opatření. Podstatnou součástí měření výkonnosti  

je zjišťování, do jaké míry jsou naplňovány firemní cíle. K tomuto slouží sledování trendů 

dílčích ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality. 
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4.2.9 Systematické sledování a projednání vývoje výkonnosti systémů managementu 

kvality 

Jak již bylo v úvodní části této kapitoly uvedeno, nedílnou a zcela zásadní součástí 

měření výkonnosti systémů managementu kvality je podpora a účast vrcholového vedení 

organizace. Objektivní rozhodování musí být založeno na základě faktů, tedy ukazatele 

vývoje výkonnosti systémů managementu kvality musí vedení organizace pravidelně dle 

rozsahu potřeby a systematicky sledovat a projednávat, aby mohlo být učiněno správné 

rozhodnutí o nápravných nebo preventivních opatření. I v případě rostoucího pozitivního 

trendu výkonnosti ukazatele výkonnosti systémů managementu kvality lze provést opatření 

vedoucí k zlepšování. 

Již z definovaných ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality je zřejmé,  

že výkonnost systémů managementu kvality ovlivňuje celkovou výkonnost organizace. 

Z tohoto důvodu by se vedení organizace mělo podílet na systematickém měření výkonnosti 

systémů managementu kvality a podporovat ho. K tomuto lze využít institut přezkoumání 

vedením dle článku 8.5 normy ČSN EN ISO 9004:2010, kde vrcholové vedení organizace  

by mělo provádět přezkoumání systémů managementu kvality k hodnocení postupu 

organizace k plnění stanovených cílů. Přezkoumání vedením má být prováděno 

v pravidelných intervalech a to minimálně jednou ročně.  

Přezkoumání systémů managementu vedením je požadováno článkem 5.6.1 normy 

ČSN EN ISO 9001:2009. Vrcholovým vedením organizace musí být v plánovaných 

intervalech prováděno přezkoumávání systémů managementu kvality, aby byla zajištěna jeho 

neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost [22]. Z dané definice nepřímo vyplývá,  

že výsledky měření výkonnosti systémů managementu kvality mají být projednávány v rámci 

přezkoumání vedením.  

Projednávání stavu systému managementu kvality představuje prostředek k naplňování 

příležitostí ke zlepšování systémů managementu kvality.          
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současné přístupy k měření výkonnosti 

systémů managementu kvality a navrhnout všeobecně aplikovatelnou metodiku tohoto 

měření.  

Teoretická část byla zpracována na základě tuzemských i zahraničních odborných 

publikací týkajících se daného tématu. V této části byla objasněna teoretická východiska práce 

a základní pojmy a principy moderního managementu kvality, jejichž naplňování souvisí  

se souborem činností k tvorbě, udržení a rozvoji systémů managementu kvality. Dále byl 

definován pojem měření výkonnosti, kde byly specifikovány typy a metody měření.  

Pozornost byla věnována metodice Balanced Scorecard, která představuje strategický 

systém měření výkonnosti organizace. Byla objasněna historie vzniku metody Balanced 

Scoracard a její členění na základní čtyři perspektivy, prostřednictvím nichž jsou stanovena 

vyvážená finanční a nefinanční měřítka výkonnosti.  

Praktická část diplomové práce byla rozčleněna na dvě kapitoly. V první kapitole byla 

provedena analýza současných přístupů k měření výkonnosti systémů managementu kvality  

v českých firmách, působících v různých průmyslových odvětvích. Analýza byla provedena 

na vzorku 34 firem z různých odvětví a velikosti, kde bylo nejvíce zastoupeno odvětví 

strojírenství a metalurgie. Z celkového počtu bylo devět organizací dodavateli  

do automobilového průmyslu, avšak pouze sedm firem mělo certifikované systémy 

managementu dle normy ISO/TS 16949.  

Analýzou bylo zjištěno, že všech 18 velkých firem a 8 středně velkých firem má své 

systémy managementu kvality certifikovány. Z daného počtu pouze 22 organizací mělo 

povědomí o výkonnosti systémů managementu kvality a 18 firem v zastoupení 15 velkých  

a tři středně velkých firem provádí měření výkonnosti svých systémů managementu.  

Dotazníkovým šetřením byl zjištěn výrazný vliv typu certifikace systému 

managementu kvality na realizaci měření výkonnosti tohoto systému. V analyzovaném vzorku 

respondentů bylo zjištěno, že měření výkonnosti systémů managementu kvality provádějí 

všechny organizace, které mají certifikován systém managementu kvality dle normy ISO/TS 

16949. V případě organizací, které mají certifikován systém managementu kvality dle normy 

ISO 9001, činil tento podíl pouze 61,1 %. 

Dále bylo zjištěno, že s výstupními informacemi z měření výkonnosti systémů 

managementu kvality převážně pracuje vedení organizace. Celkem 61,7 % respondentů 

považovalo měření výkonnosti systémů managementu kvality za přínosné. Z počtu 26 firem, 
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které provádí měření výkonnosti, odpovědělo 77,8 %, že vede k neustálému zlepšování. 

Pouze jednou firmou z odvětví výroby plastů bylo uvedeno, že měření výkonnosti systémů 

managementu kvality je zbytečná ztráta času a nepřináší žádnou hodnotu pro zákazníka.  

Z analýzy bylo zjištěno, že z celkového počtu 18 respondentů, pouze 44,4 % má 

měření výkonnosti systémů managementu kvality provázáno s metodikou Balanced 

Scorecard. V rámci analýzy nebylo možno posoudit užívané ukazatele výkonnosti systémů 

managementu kvality, neboť tato otázka nebyla zodpovězena, nebo byly uvedeny pouze 

indexy nebo hodnotící prvky a nikoliv ukazatele výkonnosti. Avšak i tyto údaje byly využity 

při definování ukazatelů výkonnosti systémů managementu kvality.  

Analýzou současných přístupů měření výkonnosti systémů managementu kvality 

v prostředí průmyslových odvětví bylo na vzorku 34 firem zjištěno, že tato měření provádí 

převážně velké firmy, jež jsou především zastoupeny odvětvím strojírenství a metalurgie. 

Ačkoliv metoda Balanced Scorecard není firmám zcela neznámá, pouze výjimečně je užívána 

ve vazbě na měření výkonnosti systémů managementu kvality. 

V další kapitole praktické části diplomové práce, na základě poznání z analýzy 

současných přístupů měření výkonnosti byl zpracován návrh metodiky měření výkonnosti 

systémů managementu kvality. Byla stanovena struktura ukazatelů výkonnosti systémů 

managementu kvality, kde byly definovány interní a externí ukazatele výkonnosti systémů 

managementu kvality, jimiž je možno výkonnost systémů sledovat. Nejedná se o zcela 

vyčerpávající výčet všech ukazatelů, ale o návrh možností, z nichž mohou organizace čerpat. 

Jejich konkrétní použití může záviset na specifikaci a prostředí dané organizace. 

 Dále byly definovány a popsány jednotlivé fáze praktické a systematické aplikace 

měření výkonnosti systémů managementu kvality, kde jednotlivé ukazatele výkonnosti byly 

propojeny s perspektivami metodologie Balanced Scorecard.  

Z hlediska sledování vývoje výkonnosti systémů managementu kvality  

je nejvýhodnější využití komplexního ukazatele výkonnosti, který nejobjektivněji vystihuje 

celkovou výkonnost systému, neboť zahrnuje vývoj všech dílčích ukazatelů. Zároveň  

je zapotřebí sledovat vývoj trendů v jednotlivých dílčích ukazatelích výkonnosti systémů 

managementu kvality.  

Návrh metodiky měření výkonnosti systémů managementu kvality nemohl být ověřen 

v podnikové praxi, neboť nepracuji ve firmě působící v průmyslovém odvětví. Tedy 

diplomová práce má pouze teoretický charakter. Může být využita jako podklad  

pro organizace, které měření výkonnosti systémů managementu kvality chtějí zavádět  

nebo k rozvoji dosavadních přístupů.  
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Již z charakteru jednotlivých fází měření výkonnosti systémů managementu kvality  

a definovaných ukazatelů lze usuzovat, že při praktickém užití navržené metodologie měření 

výkonnosti systémů managementu kvality je možno dosáhnout zvyšující se výkonnosti 

systémů managementu kvality.    
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Příloha 1: Seznam oslovených společností 1/1 

 
Ostroj Opava, a.s. 

Pro North Czech,s.d. Třinec 

Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava 

Hirschman Czech s.r.o. Vsetín 

Metrostav a.s. Praha 

InnovaPlast s.r.o.  Horní Suchá 

Precheza ,a,s, Přerov 

AreclorMittal OstravaCETRIS Hranice, a.s. 

Fremach Morava s.r.o. Kroměříž 

Českomoravský cement, a.s. Mokrá 

ABB Energetické systémy s.r.o. Nrmo 

Valleco, spol. s.r.o. Vsetín 

EVEKTOR Kunovice 

Dinas Czech, spol. s.r.o. Šumperk 

Invensys Appliance Controls s.r.o. Šternberk 

VESUVIUS Česká Republika, a.s. Třinec 

Advanced Plastics s.r.o. Vrbno p. Pradědem 

SCHOTT Electronic Packaging Lanškroun s.r.o. 

KASTEK UB, spol. s.r.o. Uherský Brod 

ASTRA s.r.o. Jevíčko 

AWX Czech Republic s.r.o. Lanškroun 

STROJOSVIT a.s. Krnov 

ROBE lifting s.r.o. Valašské Meziříčí 

ŽDB GROUP,a.s. Závod Drátovna TPD Bohumín 

THERMO KING Czech Republic, s.r.o. Kolín 

AGS Jičín a.s. 

BORCAD cz s.r.o. Fryčovice 

STOW ČR s.r.o. Karviná-Nové Město 

MADETA Group a.s. České Budějovice 

THERMACUT s.r.o. Věšky 

RIETER CZ a.s. Ústí n. Orlicí 

Třinecké železárny, Strojírenská výroba, a.s. Třinec 

MIKES s.r.o. packaging Ostrava-Svinov 

Honeywell Aerospace MORA AEROSPASCE ,a.s. Hlubočky-Mariánské Údolí 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic Ostrava-Kunčice 

ŽDB GROUP a.s. Závod Ocelové kordy Bohumín 

Penam, a.s. Brno 

Český Abzac, spol. s.r.o. Vyškov 

ZETOR TRACTORS a.s. Brno 

UNEX Uničov 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava-Kunčice 

DONGHEE Czech s.r.o. Český Těšín 

RIM-tech a.s. Zlín 

Armatury Group, a.s. Dolní Benešov 

ZPD Hodonín a.s. 

JICOM spol. s.r.o. Tišnov 

Strojírny Košíře, a.s. Praha 5 

SENSIT HOLDING s.r.o. Rožnov p. Radhoštěm 



 

 

 

TOS KUŘIM – OS , a.s. Kuřim 1/2 

EVRAZ a.s. Ostrava-Vítkovice 

DIAMO,  státní podnik, Stráž pod Ralskem 

KOVONA SYSTÉM a.s. český Těšín 

Faurecia Components Písek, s.r.o., Písek 

ENVISOLAR ENERGY s.r.o. Ostrava 

AUTO Heller Ostrava 

Třinecké železárny a.s. Třinec 

BONATRANS GROUP a.s. Bohumín 

Exerion Precision Technology, s.r.o. Olomouc 

INDET SAFETY SYSTEMS  Vsetín 

Greiner packaging, s.r.o. Slušovice 

BROSE CZ Kopřivnice 

EKOVA ELECTRIC a.s. Ostrava-Martinov 

Armatury Group, a.s. Kravaře 

TOMI-REMONT a.s. Prostějov 

PROMET CZECH s.r.o. Ostrava-Mariánské Hory 

Semadeni s.r.o. Chropyně 

TENZA a.s. Brno-Komárov 

HASIL a.s. Ostrava-Poruba 

Moraplast, s.r.o. Odry 

EZconn Czech, a.s. Trutnov 

LEXONA s.r.o. Jablunkov 

HOBES, s.r.o. Horní Benešov 

AVL Moravia s.r.o. Hranice 

Erdrich Umformtechnik s.r.o. Krnov 

Moravskoslezské Cukrovary a.s. Hrušovany nad Jevišovkou 

NEDCON s.r.o. Pardubice 

PAMET spol. s.r.o. Suchdol nad Odrou 

OPTIMONT 2000 s.r.o. Hnojník 

LANEX a.s. Bolatice 

AWT Rekultivace a.s. Havířov 

Alwey manex a.s. Podivín 

Strojírny Prostějov,  a.s. Prostějov 

Glatt-Pharma spol. s.r.o. Hradec Králové 

Blaser Swisslube CZ s.r.o. Brno 

Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 

Pewag s.r.o. Vamberk 

CIE Unitools Press a.s. Valašské Meziříčí 

MXN-CZ s-r-o- Mošnov 

CZ FERMET s.r.o. Kladno 

FOXCONN CZ s.r.o. Pardubice 

Saft Ferak a.s. Raškovice 

Hayes Lemmerz Autokola a.s. Ostrava-Kunčice 

KÁMEN spol. s.r.o. Praha-Zbraslav 

Grupo Antolin Turnov 

BRANO GROUP a.s. Hradec nad Moravicí 

CETOS, a.s. Praha 10 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Nošovice 

Tawesco s.r.o. Kopřivnice 



 

 

 

FEZKO a.s. Strakonice 1/3 

MSEM a.s. Frýdek-Místek 

Benteler Automotive ČR, k.s. Stráž nad Nisou 

Bőhm PLAST-TECHNIK s.r.o. Česká Třebová 

Hella Autotechnik, spol. s.r.o. Mohelnice 

PILSEN STEEL s. r. o., Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2: Dotazník 2/1 

 

 

 

Dotazník 

1. Vaše organizace působí v odvětví: 

  metalurgie, 

  strojírenství, 

  elektrotechnika, 

  výroba plastů, 

  chemie, 

  jiné (uveďte které) ………………………………………………………… 

 

2. Jste dodavatelem pro výrobu automobilů nebo jejich komponentů? 

            ano, 

            ne. 
 

3. Kolik má Vaše organizace zaměstnanců? 

  do 50 zaměstnanců, 

  od 50 do 250 zaměstnanců, 

  250 zaměstnanců a více. 

 

4. Má Vaše organizace zavedeny systémy managementu (nebo v současné době je 

zavádí) podle uvedených norem? 

          dle normy ISO 9001 bez certifikace, 

          dle normy ISO 9001 s certifikací, 

           ISO/TS 16949, 

           jiné (uveďte jaké)…………………………………………………………… 

           není užíván žádný ze standardů. 

 

5. Byl Vám do dnešního dne znám pojem výkonnost systémů managementu 

jakosti? 

          ano, 

          ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2/2 

 

6. Realizuje se ve Vaší společnosti měření výkonnosti systémů managementu 

jakosti? 

          ano, 

          ne. 

 

7. Pokud provádíte měření výkonnosti systémů managementu jakosti, jaké 

ukazatele k tomuto využíváte? 

 

 

8. Kdo s informacemi o výkonnosti systémů managementu jakosti pracuje a 

k čemu jsou tyto informace ve Vaší společnosti využívány? 

 

 

9. Je měření výkonnosti systémů managementu jakosti ve Vaší organizaci 

provázáno s metodologií Balanced Scorecard 

 

 

10. Domníváte se, že je pro Vaši společnost přínosné měření výkonnosti systémů 

managementu jakosti? Pokud ano, tak uveďte důvody?  

 

 

 

 

 

 


