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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je přiblížit metodiku a klíčové myšlenky benchmarkingu a 

následně je aplikovat v konkrétní společnosti automobilového průmyslu. Práce je uvedena 

identifikováním slabých míst a příležitostí ke zlepšení v procesu řízení změn. V průběhu 

studie je popsán, analyzován a vyhodnocen průběh procesu změnového řízení. Interní 

benchmarking je veden v pěti fázích, s partnerskou lokací stejné společnosti. Pomocí přímého 

pozorování, měření, srovnávání a analýz je zjišťováno, jak řídíme daný proces, kde jsou naše 

mezery ve výkonnosti a jaké jsou jejich příčiny. Cílem práce je použít získané informace z 

interního benchmarkingu k identifikaci těch nejlepších praktik, nalézt inspiraci ke zlepšení 

řízení procesu a navrhnout konkrétní kroky k jeho realizaci. 
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Abstract 

The aim of this Master´s thesis is to acquaint with benchmarking methodology and its 

key ideas, and sequentially apply it in an established automotive company. The study is 

introduced by weak points identification and improvement opportunities found in the change 

management process. In the course of the study the progress of the change management 

process  is described, analyzed, and evaluated. Internal benchmarking is conducted in five 

phases, within the partner location of the same company. By means of direct observations, 

measurement, comparisons and analysis it is examined how the process is managed, where the 

performance gaps are, and what causes them. The goal is to use the information obtained from 

the internal benchmarking to identify best practices, find the inspiration for process 

management improvement and propose concrete steps for  its realization. 
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MBNQA   Malcolm Baldrige National Quality Award 

       (Národní cena kvality Malcolma Baldrige) 
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ÚVOD 

Být úspěšnou společností v dnešním průmyslově a obchodně orientovaném světě 

znamená schopnost přijímat a čelit stále narůstajícímu tlaku konkurence, orientovat se 

v tržním prostředí a rychle reagovat na časté a stále rychleji probíhající změny. Současné 

nároky na plynulost a přizpůsobivost procesů, stejně tak jako na efektivitu a kvalitu výrobků 

podněcují k přizpůsobivosti, flexibilitě a pro-aktivitě. Prostor promarněný váháním a chybami 

by mohl ohrozit tržní pozici podniku samotného. Dnes nestačí, abychom věnovali pozornost 

pouze výrobkům nebo službám, které poskytujeme – stále větší roli hraje to, jakým způsobem 

je navrhneme, vyrobíme a jak je předložíme těm, kteří je potřebují. 

 Být úspěšný znamená být všímavým účastníkem současnosti, upřímným a otevřeným 

sám k sobě, ochotným uznat vlastní chyby a proměnit je v příležitosti; proto zlepšování, 

inovování a změny jsou synonymy pokroku a týkají se všech společností, jak výrobních tak 

nevýrobních, různých velikostí a různého odvětví, které na svém úspěchu pracují. 

Hlavním předpokladem zlepšování jakéhokoliv procesů je poznávání a pozorování 

skutečného světa, rozbor zjištěných faktů, osvojování a předávání zkušeností a znalostí a 

jejich využívání ke změně stávajícího stavu ke stavu budoucímu, který má naplnit specifické 

požadavky a cíle, směřující k dlouhotrvající konkurenceschopnosti, které by nezanedbaly 

požadavky zúčastněných stran a přitom za minimální spotřeby zdrojů.  [1] 

Současná etapa vývoje společností je označovaná především jako éra rozvoje znalostní 

společnosti. Nositelem znalostí je člověk; člověk je tvůrcem know-how  a člověk je tím 

kreativním elementem, který dokáže z informací vytvořit znalosti. Chceme- li udržet krok, je 

třeba se neustále učit. Z vlastní minulosti, z vlastních chyb a zkušeností. Zlepšovat, inovovat a 

měnit na základě vlastní kreativity a inovačního myšlení.  

Ale svět se neskládá z jednotlivých, odděleně působících sil.  V "učící se" organizaci 

lidé trvale rozvíjí své tvořivé schopnosti dosahovat cílů, o které jim skutečně jde, pěstují 

neotřelé a inovativní způsoby myšlení i kolektivní aspirace. Jak řekl Arie De Geus, šéf 

plánování Royal Dutch/Shell: "Schopnost učit se rychleji než konkurence se může ukázat jako 

jediná stále udržitelná kompetitivní výhoda". 

Kde však nabýt takových znalostí, které by nás nasměrovaly ke zlepšení? Existuje 

mnoho koncepcí a metod (Six Sigma, Lean Manufacturing…), které nabízí standardní 
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procesní cykly, vedoucí projektové týmy v postupném odhalování existujících i 

potencionálních příčin problémů, modelování budoucích potřeb, navrhování řešení [1], 

s cílem zlepšovat, snižovat náklady a plýtvání. Ale můžeme být také podnikem, který se 

nebojí učit a zdokonalovat prostřednictvím moderních metod jakým je benchmarking – 

srovnat se s lepšími, poznat nejlepší praxi a efektivně ji využít. 

Cílem této práce je jednak přiblížit metodiku benchmarkingu a jeho klíčové myšlenky 

z teoretického hlediska, jednak aplikovat ji v konkrétní společnosti, jejíž identifikované slabé 

místo a příležitost ke zlepšení je proces řízení změn. Záměrem práce je popsat, analyzovat a 

vyhodnotit průběh daného procesu řízení změn a srovnat ho se stejným procesem v jiné lokaci 

společnosti. Na základě přímého pozorování, měření a srovnávání vyhodnotit co a jak děláme, 

a také proč zaznamenáváme horších výsledků ve zmíněném procesu. Cílem práce je použít 

získané informace z interního benchmarkingu k identifikaci těch nejlepších praktik a k 

inspiraci ke zlepšení.  
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1 TEORIE BENCHMARKINGU 

Benchmarking je přítomen v každodenním životě. Ač si to mnohdy neuvědomujeme, 

stále pozorujeme a stále se srovnáváme. Pokud je našim cílem zjištění jak zdokonalit sami 

sebe, je toto srovnávání tou nejlepší motivací pro vlastní růst.  Benchmarking jako nástroj 

rozvoje a zlepšování v podnikání má velký potenciál pro skvělou budoucnost;  jeho myšlenka 

je totiž stále více podporována rozmachem sociálních médií a jiných informačních 

technologií. Ale jak je vlastně benchmarking definován a jak se tato metodika zrodila? 

 

1.1 Definice benchmarkingu 

Za místo vzniku benchmarkingu lze považovat firmu Xerox Corporation, která byla 

téměř nucena použít nový způsob v přístupu ke konkurenci jako jedna z prvních v 

osmdesátých letech. Počátkem devadesátých let i podnik General Motors pocítil nutnost 

změnit své mocensky orientované řízení v kvalitativně efektivnější způsob. Důvodem vzniku 

benchmarkingu je neustále a rychle se vyvíjející konkurence. Bez tvrdé konkurence by 

nevznikla potřeba benchmarkingu. [2]  

Benchmarking byl poprvé definován Americkou společností  APQC (American 

Productivity and Quality Center) jako  

„proces neustálého srovnávání a měření organizace s vůdčími firmami kdekoliv na 

světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a realizovat) aktivity, 

vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti“. [3] 

Robert C. Camp, který stál u zrodu benchmarkingu definuje benchmarking jako 

„hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům “. [3] 

Vytvoření jediné shrnující definice benchmarkingu není snadné. Benchmarking je 

používán pro širokou škálu činností, které organizace vykonává s cílem porovnat úroveň 

vlastní výkonnosti s ostatními, a identifikovat, přizpůsobit a přijmout postupy, o kterých se 

domnívá, že jejich výkonnost zlepší.  Pro některé srovnávání je potřebné pouze měření, čili 

metrické srovnání výkonu a nemusí ani obsahovat prvek zlepšování procesů. To se může stát 

v případě, že organizace již praktikuje tu nejlepší vhodnou praxi pro sebe samu. 
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Benchmarking je obecně využitelná metoda založená na systematickém měření a 

porovnávání vybraných ukazatelů. Její využití není omezeno pouze na strategické řízení, jak 

uvádějí některé prameny. Benchmarking jako proces srovnávání, je součástí každodenního 

běžného života, přestože to často nevnímáme. [4]  V podnikání je rozhodně jedním z nástrojů 

zlepšování, sloužící k podpoře strategicky řízeným organizačním změnám. Pro strategický 

podnik je benchmarking je hlavně soustavným, systematickým procesem, zaměřujícím se na 

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

společnostmi a organizacemi. [2] Proto pro strategické organizace by měl být benchmarking 

nikoli jednorázovým, ale kontinuálním procesem. Když Kongres Spojených států Amerických 

zakládal Národní cenu kvality Malcolma Baldridge1 určil  benchmarking jedním z klíčových 

kritérií a přiřadil více než polovinu možných bodů právě za proces srovnávání výkonností 

mezi organizacemi. [4] 

 Benchmarking je možné použít na kterékoliv úrovni řízení a téměř pro 

libovolné ukazatele. Základem je porovnávání vybraných ukazatelů vůči jiným referenčním 

hodnotám, které mohou být buď historické (např. číselná řada hodnot několik let dozadu) 

nebo mohou být porovnávány vůči jinému referenčnímu subjektu (např. jinému 

srovnatelnému oddělení nebo srovnatelné organizaci).  

Srovnávání je vždy relativní, nelze říci, že vyšší nebo nižší hodnoty ukazatelů jsou 

špatné nebo dobré, [5] jak je výstižně popsáno kanadskou benchmarkingovou iniciativní 

společností OMBI:  

 „Benchmarking je postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v 

něčem lepší a potom jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo je 

dokonce předehnat.“2
 [6]  

David T. Kearns
3
 definoval benchmarking jako: 

„… trvalý proces srovnávání produktů, služeb a praktik s největšími konkurenty nebo 

těmi společnostmi, které jsou uznávanými lídry v odvětví…“ 

                                                
1 Národní cena kvality Malcolma Baldrige, všeobecně nejznámější americká cena kvality, která vznikla 

zákonem Kongresu USA v roce 1987 (United States Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA). 

Cena se uděluje každoročně a vítězové jednotlivých kategorií ji přijímají z rukou prezidenta USA.  
2 Ontario Municipal Benchmarking Initiative (OMBI) je průkopnická iniciativa sběru dat z více než 700 

měření napříč 37 oblastí komunálních služeb. Účelem OMBI je zlepšovat a podporovat špičkovou úroveň služeb 
v městské správě vytvářením nových způsobů, jak měřit, sdílet a porovnávat výkonnostní data a provozní 
praktiky. OMBI je zdrojem důvěryhodných informací o tom, jak se daná obec vyvíjí jak v čase, tak ve srovnání 
s ostatními. Informace slouží městské radě, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům i občanům. 

3 David Todd Kearns byl americký obchodník. Byl generálním ředitelem společnosti Xerox Corporation 
(1982-1990) a náměstek generálního tajemníka amerického ministerstva školství (1991-1993).  
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Tato definice výslovně zdůrazňuje, že srovnávat se mohou produkty, služby nebo i  

praktiky organizace. Obecněji řečeno, lze jej uplatnit v jakékoliv oblasti, jejíž výkonnost 

chceme porovnat a poučit se z lepší praxe ostatních. Definice také říká, že se můžeme 

porovnávat buď s nejtvrdší konkurencí, když známe naše silné a slabé stránky, nebo s 

vynikajícími organizacemi, uznávanými představiteli dosud nejvyšší dosažené úrovně 

výkonnosti daného průmyslového odvětví. [7] 

Organizace může být porovnávána s jinou organizací nebo se standardem. Srovnávání 

vůči standardům může být důležitým aspektem benchmarkingu. Porovnávání vůči standardu a 

snaha o nalezení té nejlepší praxe může také vést k vzájemnému porovnávání mezi 

organizacemi, zejména pokud se organizace porovnávají vzhledem ke stejnému standardu. 

Může být velmi užitečné partnerství na pravidelné bázi za účelem srovnávání výkonnostních 

ukazatelů a diskuze o alternativních postupech a systémech pro jejich dosažení.  Organizace 

ze vzájemného srovnání mohou identifikovat svoje slabé a silné stránky a následně hledat 

možnosti řešení či cesty k  zlepšování.  

Modely kvality hrají roli při porovnávání skutečných činností v organizaci vůči 

činnostem definovaným jako standard.  Ukazatele výkonnosti se mohou využít při 

porovnávání výsledků organizace vůči výsledkům jiných organizací a standardy výkonnosti 

jsou aplikovatelné při porovnávání výsledků vůči vlastním cílům a výsledkům definovaným 

jako standard. [2].  

Tyto formy srovnávání zpřehledňuje tabulka č. 1. 

 

                         Tabulka 1 Formy porovnávání benchmarkingu [2] 

 

 

Porovnávací hodnoty – benchmarky - se mohou stát „standardy nejlepší možné praxe“.  
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1.2 Benchmark versus benchmarking 

Co je to vlastně benchmark a jaký je rozdíl mezi benchmarkem a benchmarkingem?  

Existuje důležitý rozdíl mezi benchmarkingem jako procesem a konkrétními měřítky – 

benchmarky.  Mnoho nezainteresovaných považuje měřítka pro srovnávání za samotný proces 

benchmarkingu, přičemž benchmarky jsou jen jeho součástí. Benchmarking je proces, který 

začíná identifikací oblasti pro zlepšení a končí zvýšením kvality produktů a služeb. 

Benchmarky jsou referenční hodnoty pro porovnávání údajů, například výstupní data procesu. 

Jsou ukazateli, směru našeho zlepšování a zdrojem našeho učení. [8] 

Pro zajímavost, metaforické kořeny slova benchmark pochází z terminologie 

průzkumníků terénu, kde benchmark znamenal zřetelnou značku na skále, stěně, budově a 

v tomto kontextu sloužil jako referenční bod k určení topografické pozice nebo výšky při 

sledování přílivu či odlivu. Obecně řečeno, benchmark byl původně záměrný bod, od něhož 

se odvíjela další měření, nebo značka, oproti níž se porovnávaly další hodnoty. [9] 

Někdy mezery ve výkonnosti zjištěné skrz porovnání s benchmarkem můžou reflektovat 

významné rozdíly v metodách, postupech, systémech; jinde ovšem můžou znamenat rozdíly 

ve způsobech, jakým organizace sledují a měří výkonnost těchto systémů. Příčiny 

výkonnostních rozdílů obvykle není možné zjistit ze samotných hodnot benchmarku. Proto 

jsou benchmarky pro organizaci něco jako virgule, vedoucí k poznání inovačních příležitostí 

inovování a zlepšování výkonnosti, zatímco benchmarking je právě ten proces hledání, 

zkoumání a objevování. [9] 

Mnoho organizací zakládá nové cíle zlepšení na výkonnosti v minulosti. Výsledek 

ovšem často směřuje ke konzervativní sadě plánů a činností, které jsou ve skutečnosti 

nedostatečné ve srovnání s pokrokem, který je zapotřebí pro udržení úspěchu. Jedním z 

cílených výsledků benchmarkingu  je zvýšená schopnost stanovovat realistické cíle 

zlepšování s ohledem na aktuální skutečný výkon, jak je znázorněno na obr. 1. [8] 
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Obrázek 1 Stanovení cílů s ohledem na současný výkon (vlastní zpracování dle [8]) 

 

 

Benchmarking neznamená jednoduše jen shromažďování dat a srovnávání měřítek a 

ukazatelů výkonnosti. Během benchmarkingu nebudete trávit většinu času s daty a údaji; 

nejvíce času byste měli trávit učením se, pozorováním nejlepších praktik a koumáním, jak je 

použít (viz. obr. 2). [8] 

 

 

 

Obrázek 2 Ideální poměr praxe a zpracování dat v benchmarkingu (vlastní zpracování [8]) 
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1.3 Co benchmarking není  

Benchmarking  má však i problematické stránky, které mohou snížit jeho užitečnost 

jako nástroje pro rozvoj obchodních strategií.  

Především svádí k imitaci; rutin, procesů nebo produktů hlavních konkurentů.  Takové 

kopírování vede pouze k neutralizaci konkurenčních výhod soupeřů, ale málokdy je 

spouštěčem vlastního pokroku. Podniky, snažící se nejlepší praktiky jen zkopírovat, zřídka 

věnují dostatečné úsilí směrem k rozvoji svých vlastních konkurenčních výhod, jako důsledku 

inovačních činností a investic.  

Benchmarking jednoduše není jen prosté porovnávání údajů o výkonech nebo 

nákladech. Není také vyzvědačstvím nebo špionáží! Benchmarking rozhodně není:  

 

• Rychlá, snadná, jednorázová záležitost přinášející jednoduché odpovědi. 

• Obecně platná „kuchařka“ pro procesy, s ingrediencemi a čísly. 

• Módní výstřelek. 

• Metoda pro snižování zdrojů/nákladů. 

• Podniková turistika, kratochvíle. 

• Imitování, kopírování, „dohánění“!  [8] 

 

1.4 Typy benchmarkingu 

Když se benchmarking zrodil ve firmě Xerox, byl ve své době pojat jako hluboká, 

dlouhodobá a progresivní analýza tržních konkurentů, detailní technologický rozbor 

konkrečních produktů a výrobních procesů, toho, čeho konkurenti dosáhli a hlavně jakým 

způsobem. Funkční schopnosti konkurenčních výrobků byly subjektem podrobné analýzy 

s cílem pochopit a poznat, co je třeba udělat pro zachování pozice na trhu. Ale soubor 

získaných dat a jejich vyhodnocení odhalily, jak zdrcující byla současná situace. Tato 

skutečnost dokumentuje, že přehnaně úzké a detailní zaměření na všechny aspekty výrobních 
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metod přímých konkurentů může v reálném  důsledku přinést dokonce kontraproduktivní 

efekt: zmatení či zpomalení.  

Ačkoliv srovnávání s podobnými podniky může být přínosné, rizikem je reakce ve 

smyslu „my také“. Ty klíčové a pro nás efektivní podněty pro změny nemusí být vůbec 

zaznamenány a tím méně dosaženy!  Je třeba mít na paměti, že pro benchmarking je třeba 

definovat vzájemnou srovnatelnost.  

S tímto poznáním se navíc zrodilo uvědomění, že metodika benchmarkingu  by mohla 

být použitelná i v nevýrobním prostředí (odtud funkcionální benchmarking).[10] 

  Vývoj benchmarkingu z hlediska jeho typů je znázorněn na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 Evoluce typů benchmarkingu  (vlastní zpracování dle [10]) 

 

Benchmarking je především o porovnávání procesů, praktik nebo procedur. Procesy 

mohou být porovnány v rámci jedné organizace nebo s externími partnery. Proto existuje i 

několik způsobů, jak klasifikovat typy benchmarkingu, a to podle záměru 

benchmarkingového procesu.  

Typy benchmarkingu odrážejí "co je předmětem srovnávání" a "oproti komu se 

srovnávání provádí". První „typová skupina“ se týká výkonového, procesního a strategického 
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benchmarkingu; zatímco druhá skupina zahrnuje interní, externí, konkurenční, mezinárodní  

benchmarking. [14] 

Ovšem současné, moderní pojetí benchmarkingu je podle Nenadála a kol. založeno 

hlavně na vyvážené spolupráci mezi partnery; reaktivní konkurenční benchmarking je pro 

současné typové rozdělení  benchmarkingu již nerelevantní.  Schéma na obr. 4 vhodně 

popisuje benchmarking z aktuálního hlediska.[12] 

 

 

Obrázek 4 Typy benchmarkingu [12] 

 

V následujících podkapitolách si tyto typy podrobněji popíšeme. 

 

1.4.1 Procesní benchmarking 

Procesní benchmarking, někdy také označován jako generický, se zaměřuje na výrobní 

či nevýrobní procesy a operativní systémy, jako je třeba řízení zákaznických reklamací, 

účetnictví, nábor nových zaměstnanců nebo například strategické plánování. V této práci bude 

procesnímu benchmarkingu podroben proces změnového řízení vybraného podniku. Procesní 

typ benchmarkingu směřuje k identifikaci co nejefektivnější praxe mezi podniky, v nichž jsou 

zabezpečovány podobné procesy. Porovnávání a měření jsou obvykle zaměřena na používané 

přístupy k vykonávání určitých typů prací. [12] Hodnocená kritéria procesu by měla být 

pečlivě určená již v přípravné fázi mapování vlastního procesu. Hlavní přínos procesního 

benchmarkingu leží v pozorování a výstupních výsledcích klíčových procesů. A jestliže je 

organizace na základě uskutečněného pozorování, realizuje a implementuje zlepšení právě ve 

svém klíčovém procesu, úzkém či problematickém místě, výsledky ve výkonnosti bývají 
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často rychle viditelné v krátkodobých finančních výsledcích, například v ukazatelích zvýšené 

produktivity, snížených nákladů, zvýšeného prodeje. 

Ačkoliv je tento typ benchmarkingu náročný na sběr dat a velmi časté jsou návštěvy 

partnera, profesionálně zvládnutý procesní benchmarking nabízí mnohé benefity: 

 

 

• Zdůrazní ty aspekty, které vyžadují pozornost, ale také ty, které děláme dobře. 

• Pomáhá vzbudit mezi zaměstnanci pocit výzvy a zvyšuje tím zaangažovanost. 

• Pomáhá vybudovat schopnosti a kompetence vlastníků procesů a jejich týmů 

čerpáním a učením se z vnějšího prostředí. 

• Snižuje riziko spojené se zaváděním něčeho dosud nevyzkoušeného v praxi. 

• Vede ke zlepšování procesů, což generuje zlepšení podnikové výkonnosti.[13] 

• Pomáhá poznat, co a jak děláme my a jiní, a proč jsme lepší nebo horší.  

• Je nejúčinnější formou učení se.  

 

1.4.2 Funkcionální benchmarking 

Tento typ benchmarkingu srovnává jednu nebo několik funkcí partnerských organizací. 

Rozšířený je zejména v oblasti služeb a neziskového sektoru.[12] I když tento typ 

benchmarkingu může připomínat benchmarking procesní, předmětem studie funkcionálního 

benchmarkingu nemusí být celý systém, zařízení nebo proces, ale jen některé vybrané 

specifické funkce, které můžou zahrnovat činnosti i několika osob, pracovišť či oddělení. 

Mohou být srovnávány služby poskytované zákazníkům nebo pacientům, rozsah poprodejních 

služeb; ve výrobní sféře to mohou být například systémy skladování nebo přístupy k rozvoji 

vztahů k dodavatelům.  
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1.4.3 Výkonový benchmarking 

Výkonový benchmarking se uplatňuje v situaci, kdy organizace chce zjistit své 

postavení (většinou mezi konkurenty) vzhledem k výkonovým parametrům svých procesů. 

Výkonový benchmarking se zaměřuje na porovnávání výkonů pomocí vybraných měřítek. 

Objektem tohoto porovnávání může být jakákoliv měřitelná výkonnost, např. stroje, 

pracovníka i celé organizace Ve výrobních organizacích se hodnotí převážně měřítka 

související s kvalitou (včetně technických parametrů) a produktivitou (výrobní náklady, cena). 

Tato forma benchmarkingu je pravděpodobně nejběžnější a často je východiskem pro jakékoli 

další činnosti zaměřené na celkový chod a zlepšování organizace. Nejsou zde nutné žádné 

vzájemné návštěvy a existuje i mnoho externích subjektů, které se specializují na provedení 

tohoto typu benchmarkingu. 

Porovnávání ukazatelů výkonnosti, jako výstupů procesů sice podává rychlý a 

jednoznačný obraz o tom, ČEHO organizace dosahuje a je-li na tom lépe nebo hůře, než jeho 

partner nebo jiné organizace; tato informace ovšem nijak neodhaluje způsob, JAK je těchto 

hodnot dosahováno. Neposkytuje tudíž dostatečný vhled do průběhu relevantních procesů, 

neidentifikuje způsoby a metody tak, aby odtud mohly být čerpány podněty pro zlepšování. 

Proto je vhodné výkonový benchmarking kombinovat, nejlépe s benchmarkingem procesním. 

 

1.4.4 Interní a externí benchmarking 

Následující typy benchmarkingu jsou aplikovatelné v rámci jedné organizace, mezi 

divizemi, lokacemi či jinými organizačními jednotkami nebo mezi externími subjekty. 

V závislosti na hledisku, kde je benchmarking proveden, je benchmarking rozdělen na dva 

typy: 

• Interní  

• Externí   

Jak již samotné označení říká, interní  benchmarking se soustředí na srovnávání uvnitř 

organizační jednotky. Je založen na principu ochoty poznat nejlepší praxi ve vlastní 

organizaci.[12] Za těchto podmínek je obvykle přístup k informacím mnohem snazší a tudíž i 

doba projektu se zkracuje. Výhodou interního benchmarkingu je práce v rámci jedné 
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společnosti, která sdílí společný “jazyk“, kulturu, systémy. Je jednodušší získat nejen 

potřebná data, ale i zpětnou vazbu od partnerských účastníků a vlastníků projektů. Navíc 

metody lepší praxe jsou nohem lépe aplikovatelné, s větší pravděpodobností souladu s  cíli a 

strategií společnosti.[29] 

Externí benchmarking  poskytuje příležitost učit se od jiných organizací, zejména od 

těch, které patří ke špičce. Avšak, jak již bylo řečeno, ne všechny praktické postupy je možné 

automaticky přejímat! 

 Formou externího benchmarkingu je i mezinárodní benchmarking, kde se srovnávají 

partneři z různých zemí vzhledem k nadnárodní povaze organizace nebo služeb.  

V praxi se při hledání nejlepších postupů a procesů většinou pracuje s kombinací 

několika typů benchmarkingu.  

 

1.5 Modely benchmarkingu 

Benchmarking není striktní metodou, ani vázanou normami, danými postupy či 

algoritmy.  Modely, které organizace vypracuje pro svůj záměr, se mohou skládat jednoduše 

ze tří nebo až 30 kroků. Nejčastější modely benchmarkingu však pracují se 7- 10 etapami. 

Strukturovaný model by měl být jednoduchý, logický, jasný a přehledný, s ohledem na 

možnosti organizace a potřeby zákazníka. 

Většina modelů je položena na základech iterativního benchmarkingového cyklu 

PDCA, navrženého Demingem 
4Tento model je znám jako „Demingův cyklus“ a zahrnuje 

základní 4 fáze PDCA: 

Plan (Plánuj) – Do (Shromažďuj) – Check (Analyzuj) – Act (Adaptuj). 

Rámec PDCA je znázorněn na obr. 5. [14] 

                                                
4 William Edwards Deming (1900 – 1993) byl americký statistik, který proslul svou průkopnickou prací 

statistického řízení jakosti v Japonsku. Jeho model zlepšování procesů je založen na postupu, který popisuje 
posloupnosti základních kroků zlepšování procesů:  PDCA (z anglického plan-do-check-act), čili „plánuj, udělej, 

zkontroluj, jednej“. 
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Obrázek 5 Demingův cyklus benchmarkingu (vlastní zpracování dle [14]) 

 

Výběr vhodného modelu benchmarkingu by měl být proveden ještě před zahájením 

prvního benchmarkingového projektu a vrcholové vedení příslušné organizace by mělo 

k tomuto kroku v maximální míře využívat zkušeností a znalostí svých zaměstnanců, ale 

stejně efektivně může využít zkušeností externích poradců nebo zkušeností svých 

partnerských organizací. [12] 

 

Při volbě modelu benchmarkingu můžeme vycházet ze dvou základních alternativ:  

1. Přezkoumání již známého a veřejně dostupného modelu benchmarkingu. 

Dosud nejrespektovanější světově uznávané modely jsou modely firmy Xerox, Amerického 

centra pro produktivitu a jakost-APQC, a Evropské nadace managementu jakosti-EFQM. 

V případě převzetí jednoho z těchto modelů není třeba vymýšlet to, co již bylo vymyšleno, a 

některý z nich může být automaticky aplikován ve vlastním prostředí. Výhodou plného 

převzetí některého z osvědčených modelů je jejich ověřená aplikovatelnost a pochopitelně i 

úspory zdrojů na tvorbu nového modelu procesu benchmarkingu. Nevýhodou je, že mezi 

členy týmu může vyvstat pocit, že je jim určitý postup vnucován. Určitým rizikem je, že v 

podmínkách určité organizace nelze převzatý modelu benchmarkingu stoprocentně a 

efektivně využít. 

2. Vypracování nového inovovaného modelu benchmarkingu, většinou na základě 

inspirování se již existujícími ověřenými postupy. Nový model by měl být zpracován týmem 

odborníků a „ušit“ na míru organizaci tak, aby vyhovoval aktuálním možnostem, podmínkám 

a zkušenostem.  
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Běžné kroky v obecném modelu benchmarkingu jsou znázorněny na obr. 6. 

 

 

Obrázek 6 Obecné kroky v modelu benchmarkingu  

 

Ať již si vedení organizací zvolí jakoukoliv z uvedených alternativ, přijatý model 

benchmarkingu by měl splnit následující cíle:  

· Určení směru  - model by měl všem zainteresovaným stranám ukazovat, kam v 

benchmarkingu organizace směřuje a jakým způsobem dosáhne očekávaných výsledků, tzn., 

jak odhalí rozdíly mezi vlastní výkonností a výkonností vybraných partnerů. 

· Jednoduchost, jasnost, flexibilita – model by měl poskytnout základní a 

strukturovaný rámec postupů. Měl by však současně dovolovat i určité variace a odchylky, 

pokud manažer projektu benchmarkingu bude tyto odchylky považovat za nutné. 

· Dostatečná srozumitelnost  - model by neměl být příliš komplikovaný. Neplatí 

úvaha, že model benchmarkingu, který předpokládá 16 základních fází, bude lepší než model 

s pouhými osmi kroky.  Měl by být srozumitelný i z hlediska použité terminologie. 

Každý model benchmarkingu by měl být popsán v oficiálním dokumentovaném postupu 

a měl by být platný pro celou organizaci. 

Pro zlepšení komunikace mezi organizacemi a lepší  orientaci v množství různých 

modelů a přístupů, vyvinuly čtyři organizace, které se benchmarkingem intenzivně zabývají 

(The Boeing Corporation, Digital Equipment Corporation, Motorola Inc., a Xerox 

Corporation) pod záštitou APQC, model se čtyřmi kvadranty (viz.  obr. 7 ), který jasně 

objasňuje, co by nemělo v benchmarkingu chybět. 
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 Tato „šablona“ ustavuje obecné souvislosti pro tvorbu procesního modelu, který 

vyjadřuje specifickou posloupnost kroků a činností pro provedení benchmarkingu. 

Šablona má čtyři kvadranty, které jsou propojeny procesem shromažďování a analýzy 

dat. Konkrétní činnosti v každém kvadrantu jsou vyjádřeny jedinou principiální otázkou. 

Odpovědi na tyto otázky tvoří základ všech benchmarkingových aktivit.   

První a třetí otázka „Co podrobit benchmarkingu?“ a „Kdo je nejlepší?“ je spojena 

s odhalením a definováním tzv. KFÚ – kritických faktorů úspěšnosti, což jsou charakteristiky, 

které ovlivňují míru spokojenosti zainteresovaných stran a především externích zákazníků. 

Druhá a čtvrtá otázka „Jak to děláme my?“  a  „Jak to dělají oni?“ se týkají analýzy dat, 

identifikace výkonnostních mezí a hybných sil procesu, tzn. používaných metod, přístupů a 

nástrojů, kterých využívá naše a partnerská organizace.[12] 

 

 

Obrázek 7 Šablona procesu benchmarkingu [12] 

 

1.6 Fáze benchmarkingu 

Praktický aplikovatelný model benchmarkingu by měl lidem v organizaci odpovědět na 

mnohé dílčí otázky.  Jsou to především základní otázky typu   

Ø Jaké informace potřebujeme? Jaké jsou pro nás k dispozici? Jaká je naše 

výkonnost? 

Ø Jak informace budeme sbírat? Jak je budeme zpracovávat? 

Ø Kolik informací potřebujeme? Kolik času, nákladů…? 
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Ø Kdo bude vhodným partnerem? Kdo jsou naši zákazníci, zainteresované 

strany…? 

Ø Kdy je vhodné s benchmarkingem začít?  

Ø Které oblasti u nás mají největší potenciál zlepšování? Které nejvíce ovlivňují 

zákazníka? [12] 

A jistě by se našlo mnoho dalších obdobných otázek a podotázek… 

Znát odpovědi na tyto otázky a chápat jejich význam je základním předpokladem 

úspěchu každého benchmarkingového projektu. Je proto zapotřebí, aby vhodný model 

benchmarkingu zahrnoval ty fáze, a v takovém počtu, aby jejich sled a podrobnější popis 

jasně reflektoval přepokládaný postup, včetně zjištění odpovědí na výše uvedené otázky.  

Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, počet fází (kroků) modelu může být libovolný 

a většinou se modely skládají ze 7 -10 kroků.   

Základními etapami jsou dle Stepenhursta tyto 3 fáze (viz. obr. 8): 

 

1. Plánování  

2. Provedení benchmarkingu 

3. Zlepšování 

 

 

Obrázek 8 Generický model benchmarkingu (vlastní zpracování dle [7]) 

 

Druhá a třetí fáze je detailněji znázorněna v následujících grafech (viz. obr. 9), kde je 

zdůrazněno, že vlastní zlepšování má být právě na základě identifikování mezery ve 

výkonnosti mezi námi a partnerem, a má být provedeno adaptováním lepších praktik do 

vlastních procesů. 



22 

 

 

 

 

Obrázek 9 Druhá a třetí fáze benchmarkingu (vlastní zpracování dle [7]) 

 

Dle mého názoru je tento rámec velmi obecný, i když bezpochyby přesně vystihující 

principiální etapy benchmarkingového projektu. Přesto preferuji detailnější pětifázový model 

navrhovaný Nenadálem a kol.[12], na němž je založena praktická část této práce. Tento model 

se skládá z pěti fází, z nichž každá zahrnuje následující typické procesy: 

 

1. Fáze iniciační  

- Definováni potřeb organizace. 

- Posouzení připravenosti organizace k benchmarkingu.  

- Volba vhodného návrhu modelu benchmarkingu. 

- Tvorba dokumentovaného postupu benchmarkingu. 

 

2. Fáze plánovací  

- Výběr objektu benchmarkingu.  

- Výběr a výcvik týmu pro benchmarking. 
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- Zjišťování vlastní výkonnosti objektu benchmarkingu.  

- Výběr partnerů pro benchmarking. 

- Výběr vhodných metod a postupů sběru dat.  

- Uzavření smlouvy s partnerem. 

- Sběr dat o výkonnosti partnerů. 

 

3. Fáze analytická  

- Vyhodnocení dat o výkonnosti partnera a analýza rozdílů. 

- Analýza příčin existence rozdílů ve výkonnosti.  

- Návrh cílových hodnot vlastního zlepšování.  

 

4. Fáze integrační  

- Projednání zjištění a výsledků benchmarkingu. 

- Definování cílů vlastního zlepšování.  

- Šíření dobré praxe ve vlastní organizaci. 

 

5. Fáze realizační 

- Plánování projektu vlastního zlepšení.  

- Realizace projektu vlastního zlepšení.  

- Posouzení účinnosti a efektivnosti zlepšení.  

 

Poslední fáze by měla zahrnovat i tzv. rekalibraci benchmarkingu, tzn. aktivity určení 

nových hodnot ukazatelů výkonnosti a garantování toho, že se benchmarking stane součástí 

systému řízení a bude neustále rozvíjen. [12] 
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1.7 Metody benchmarkingu 

Volba metody srovnávání se obvykle vyjasní v přípravné fázi benchmarkingového 

projektu. Jaká bude ta nejvhodnější metoda pro danou situaci, závisí na řadě faktorů, včetně:  

 

· Jaké budou požadavky na důvěrnost projektu a diskrétnost dat, (v jakém rozsahu 

mohou být získaná data a informace sdílena otevřeně, která mohou být sdílena 

anonymně nebo která by neměla být sdílena vůbec). 

· Zda iniciátor benchmarkingu již ví, kteří eventuální partneři jsou opravdu mezi 

těmi nejlepšími představiteli nejlepší praxe, z níž má zájem se poučit a získat 

inspiraci pro zlepšení, anebo je nutné srovnávací úrovně výkonu teprve zjistit. 

· Jaký je očekávaný rozsah a jak velké je volné pole působnosti a použitelné 

zdroje pro benchmarkingovou studii. 

· Zda již existuje podobná benchmarkingová studie s podobným obsahem i 

rozsahem. 

· Jaké jsou dosavadní zkušenosti a orientace organizace v benchmarkingové praxi. 

 

Všechny tyto faktory a široká rozmanitost způsobů jejich pojetí nemusí nutně vést 

k volbě jediné z mnoha metod srovnávání, ale spíše k přizpůsobení každého 

benchmarkingového projektu na míru potřebám a omezením účastníků. [7] 

Největší přínos vykazuje metoda přímého pozorování „one-to one“. Čím méně přímého 

kontaktu s partnery a čím více nutnosti spoléhat se na externí zdroje informací, tím méně 

příležitosti poučit se JAK své slabá místa zlepšit. 

Následující přehled sumarizuje nejběžnější aplikované metody s ohledem na míru 

přínosu v procesu učení se (vlastní zpracování z [12], [7]). 
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· Metoda přímého porovnávání „one-to-one“ 

Přímé srovnávání se obvykle provádí mezi dvěma organizacemi: 

iniciátorem a partnerem. Vybraný partner je vnímán jako jeden z nejlepších, 

co se týče aspektu podnikání, jenž chce iniciátor zlepšit. Přímé srovnávání 

může být prováděno i v rámci jednotlivých odvětví a geografických oblastí. 

Tato metoda může poskytnout řadu postupů, které iniciátor může během 

osobních návštěv prověřit a porovnat před vlastní implementací.  

 

· Metoda sebehodnocení vůči modelům excelence 

Business Excellence Model je soubor vzájemně souvisejících kritérií, 

jehož cílem je zachytit všechny klíčové aspekty každé úspěšné organizace. 

Model je navržen tak, aby míra jejich respektování odrážela úspěch 

organizace. Modely poskytují mechanismus pro porovnání výkonu jakékoliv 

skupiny organizací systémem sebehodnocení, bodováním a porovnáním 

skóre. 

 

· Metoda externích přehledů 

Metoda staví na názorech většího počtu respondentů, je zkoumáno 

vnímání úrovně jednotlivých procesů, funkcí i hotových produktů. Studie se 

může skládat pouze z porovnávání dat nebo pracovních postupů, ale je 

pravděpodobnější, že bude zahrnovat obojí. 

 

· Metoda testování  

Iniciující organizace provádí srovnávání sama na základě zkoušení a 

testování produktů a služeb z jiných organizací, s nimiž porovnává vlastní 

výrobky a služby. 
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· Metoda využívající speciálních databází 

Údaje iniciátora srovnávání jsou porovnány s údaji zadaných v 

databázích výkonnostních úrovní, které jsou účelově vytvářeny a rozvíjeny 

speciálními organizacemi. Efekt učení je závislý na kvalitě zpracované 

databáze.  

 

· Metoda s využitím veřejně dostupných zdrojů 

Velmi rozšířená a často aplikovaná metoda založená na vyhledávání 

sekundárních dat a informací ve veřejně dostupných zdrojích, jako např. 

spotřebitelských časopisech, novinách, katalozích nebo internetu.  

 

· Dotazníková metoda  

Jeden ze způsobů, jak srovnávat vlastní postavení na trhu s ostatními, je 

přímé dotazování se konečných zákazníků. Dotazníková studie se realizuje 

pomocí rozhovorů, poštovních zásilek, telefonátů nebo emailové 

korespondence. Cílem je porovnat, jak zákazník vnímá danou řadu produktů 

nebo služeb, jejich silné a slabé stránky ve srovnání s konkurenty. 

 

 

Benchmarking je nástrojem velmi vstřícným a flexibilním. Fakt, že existuje tolik metod, 

je důležitý a užitečný:  

- zbavujeme se dojmu, že existuje jeden přesně definovaný způsob, a tudíž i 

pohnutku přizpůsobovat potřeby metodě, která je pro nás nevyhovující.  

- povzbuzuje nás zaměřit na nejvhodnější metodou pro dosažení cílů naší vlastní 

konkrétní projekt.  

 

V benchmarkingové praxi se můžeme přísně držet jedné z uvedených metod, nebo 

můžeme metody kombinovat. Zvolená metoda nebo jejich kombinace by měly být navrženy 

k naprostému splnění cíle účastníků. 
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1.8 Etické principy benchmarkingu 

Pochopení, porozumění, dodržování pravidel etického chování a respekt je zcela zásadní 

pro jednotlivce, kteří se spolupodílí na benchmarkingových projektech.  

Nástrojem uplatňování slušných spravedlivých přístupů k benchmarkingu se staly tzv. 

etické kodexy benchmarkingu. Tyto kodexy by měly být oběma partnery benchmarkingového 

projektu respektovány a měli by se k dodržování dohodnutých pravidel písemně zavázat. [12] 

Při navázání vztahu s partnerskou organizací by mělo být například dohodnuto, jaké 

informace budou s partnerem sdíleny, a měli bychom být připraveni reagovat i na jeho 

žádosti. [7] 

První etický kodex byl vypracován Americkým centrem pro produktivitu a jakost 

(APQC) a stal se inspirací pro všechny další kodexy. Evropský benchmarkingový kodex byl 

publikován Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM) v r. 2007 a obsahuje 

deklarace a závazky vůči těmto 8 základním principům: 

 

1) Princip přípravy projektu - buďte připraveni již od počátku projektu. Projevte 

snahu o dosažení co nejefektivnějšího výsledku projektu. Využijte co nejlépe 

času přípravy partnera k vlastní přípravě na každou vzájemnou výměnu 

informací. 

 

2) Princip kontaktu mezi partnery - respektujte a využívejte kontaktních osob pro 

benchmarking a komunikujte v souladu odsouhlasenými způsoby komunikace. 

Usilujte o vzájemné pochopení. 

 

3) Princip výměny informací - buďte ochotní poskytnout stejný typ a množství 

informací, které jste sami požadovali od partnera. Komunikujte upřímně a 

čestně, co nejdříve vyjasňujte a vysvětlujte, aby se předešlo nedorozuměním. 

Snažte se dosáhnout vzájemného zájmu a prospěchu z vzájemné výměny 

informací.  
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4) Princip důvěry - respektujte důvěrnost. Zacházejte s informacemi 

z benchmarkingu s ohledem na daná pravidla a nepředávejte tyto informace 

třetím stranám, aniž by to nebylo předem odsouhlaseno s partnerem. 

 

5) Princip využívání informací - použijte získané informace jen ke stanovenému a 

mezi partnery odsouhlasenému účelu. Neodkazujte se bez předchozího svolení. 

 

6) Princip legálnosti - zachovávejte legálnost a v případě pochybností o legalitě 

jakékoliv aktivity, informujte se u příslušných orgánů. Nevkládejte nebo 

nepoužívejte žádné informace, které by mohly pocházet od pochybných zdrojů. 

 

7) Princip plnění a dokončování - každý závazek vůči partnerovi včas dotáhněte 

dokonce. Snažte se jej dokončit ke spokojenosti obou partnerů, tak jak bylo 

odsouhlaseno. 

 

8) Princip vzájemného souhlasu a porozumění - se porozumět očekáváním 

partnera.  Jednejte v souladu s očekáváními partnera. [7] Buďte ochotni dát to, 

co jste dostali. 
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2 VÝZNAM BENCHMARKINGU 

 

Zvýšení konkurenčních tlaků a požadavků outsourcingu na organizace poskytující 

podobné služby, nutí podniky dosáhnout průlomu ve zlepšování, spíše než drobných 

vylepšení. Co nejefektivnější plnění požadavků na dodací lhůty, úrovně služeb, náklady a 

kvalitu produktů a služeb je v mezi prioritami většiny organizací. Benchmarking je metodou, 

která může pomoci se zlepšovatelskou iniciativou a procesními inovacemi. 

Jasná volba strategie je základním kamenem pro optimalizaci procesů zlepšování, které 

mohou následovat. [8] 

Benchmarking má schopnost identifikovat lepší a kvalitnější postupy s cílem přebírat je 

a uplatňovat je v praxi. Propojení mezi individuálními postupy, celkovou činností a výsledky 

organizace nemusí být vždy zcela jasné. Benchmarking se proto zaměřuje na propojenost 

procesů s výsledky. 

Smyslem benchmarkingu je zjištění: 

- jak si organizace stojí ve srovnání s ostatními, především pokud jde o výstupy, 

tj. výsledky služeb zákazníkům; 

- jak vaše organizace pracuje z hlediska vstupu, tj. personálu, financí a dalších 

zdrojů, a jaká je úroveň služeb, které se pomocí těchto vstupů zajišťují; 

- vlastních rezerv v organizaci, ale především poznání, jak některé činnosti 

vykonávají jiní. 

Podle Watsona by přínosy benchmarkingu měly vycházet ze tří specifických akcí:  

- zjištění mezery mezi externími a interními praktikami, které vytváří potřebu 

změny,  

- pochopení nejlepších praktik, které poukazují na to, co má být změněno,  

- využiti zjištěných nejlepších praktik k vytvoření  obrazu o možném výsledku po 

změně (viz. obr. 10).  [15] 
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Obrázek 10 Mezera ve výkonnosti a určení cílové výkonnosti [15] 

 

Účelem tohoto postupu je vytýčit rozdíly, které pak lze využít k vymezení zlepšitelných 

oblastí. To je založeno na standardech nebo stanovené úrovni, kterou chceme dosáhnout v 

poskytovaných službách. Největší přínos benchmarkingu je v tom, že tyto rozdílné hodnoty 

provokují otázky, co je příčinou rozdílné hodnoty a tuto příčinu by měl management podrobit 

dalšímu zkoumání. Benchmarking je především otázkou zdokonalování; každou informaci 

získanou prostřednictvím benchmarkingu je proto třeba využít k dosažení změny směrem k 

zlepšení služeb poskytovaných vašim zákazníkům 

 

V čem tedy spočívá praktický význam benchmarkingu ? 

 

·   V úsporách nákladů na základě vlastního zlepšování.  

 

·   V zlepšení konkurenceschopnosti.  

 

· Ve zvýšené spokojenosti zákazníků i dalších zainteresovaných stran. Ty jsou 

totiž často až příliš v zajetí historických dat, dřívějších zkušeností a pouhých pocitů vedoucích 

pracovníků. Právě benchmarking odhaluje skryté pravdy a reflektuje vlastní nedostatky v této 

životně důležité oblasti. 
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· V lepším rozhodování na základě lepších informací. Benchmarking umožňuje 

získat informace, které by jinak byly buď výsledkem nahodilého zjištění (např. díky návštěvě 

veletrhů), nebo by zůstaly úplně zahaleny. Pomáhá tak zbavit se iluzí, někdy přehnaného 

optimismu, ukazuje reálné postavení vlastní organizace na trhu. 

 

· V  zdokonalení měření vlastního výkonu a stanovení nových cílů. 

Benchmarking je cestou nalezení objektivních ukazatelů měření vlastní výkonnosti a 

produktivity, aby tak mohly být přesně identifikovány vlastní silné i slabé stránky. 

 

· Ve zvyšování kvality služeb a urychlení procesu změny. Benchmarking je 

jedním z nejúčinnějších procesů získávání podnětů k vlastnímu zlepšování za předpokladu, že 

vrcholový management nalezne v sobě dostatek pokory a ochoty přiznat si existenci nemalých 

příležitostí k vlastnímu zlepšování.  [16] 
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3 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

Praktická část této diplomové práce je situována v německé společnosti Brose Group, 

která je pátou největší rodinnou společností z TOP 40 světových dodavatelů automobilového 

průmyslu. V 58 závodech v 23 zemích světa vyrábí mechatronické a elektrické systémy pro 

automobilovou karoserii a interiér. 

3.1 Rodinný podnik Brose s.r.o 

Produkty firmy Brose se vyskytují v zhruba 80 typech automobilů a dodává do více než 

30 sub-dodavatelských závodů.  Ve fiskálním roce 2013, prodej podniku dosáhl 4.7 bilionů 

Eur.  

Brose poskytuje dlouhodobé partnerství svým zákazníkům díky inovativním technologiím a 

strategickým investicím, daných stabilitou vlastnictví. Společnost v následujících letech 

usiluje o udržení konkurenceschopnosti a zlepšení své pozice na trhu, proto 8% ročního 

obratu je určeno vývoji výrobku a výrobních metod, ve snaze nacházet nejoptimálnější 

kompromis mezi rostoucími požadavky na funkčnost, komfort a bezpečnost. Společnost 

sleduje trendy ve svém průmyslovém sektoru a svou současnou pozici na automobilovém trhu 

vidí jako přínosnou pro další plánovaný růst. [17] 

 

 

Obrázek 11 Výrobkové portfolio podniku Brose s.r.o. [17] 
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    Firma BROSE má výrobní závody v České republice v Trutnově a v Průmyslovém parku 

Kopřivnice, ze kterého byla na přelomu roku 2011/2012 přesunuta výroba uzamykatelných 

dveřních systémů do Rožnova pod Radhoštěm. 

 Závod v Kopřivnici je největším, co se týče rozsahu výroby a počtem zaměstnanců. Má 

3 výrobní divize, zabývající se výrobou struktur a komponent sedadel automobilů, systémy 

dveřních a kufrových zámků, elektrické pohony pro ABS a ventilátory. Použité výrobní 

technologie v kopřivnickém závodě jsou: lisování, svařování, laserové svařování, lakování, 

přípravná a konečná montáž. 

 

3.2 Výrobní závod Brose Rožnov pod Radhoštěm 

Pro svou práci jsem si vybrala divizi zámků předních, zadních a kufrových dveří, jejíž 

výrobní lokace je v Rožnově p. R. Tento závod je čistě výrobní lokací s přibližně 600 

zaměstnanci, z čehož asi 50 jsou pracovníci THP, rozdělení do  tří výrobních týmů. Každý 

tým má na starosti provoz několika výrobních linek a zákazníky, kteří zámky a moduly 

z těchto linek odebírají. Obrázek 12 podává představu o hotových výrobcích z rožnovských 

linek: 

 

 

Obrázek 12 Výrobkové portfolio závodu Rožnov p. R. [17] 
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Každý výrobní tým je složen z  členů s těmito pracovními kompetencemi: 

- Vedoucí výrobního týmu 

- Technolog /plánovač výroby 

- Pracovník zákaznické kvality  

- Logistik/dispozice materiálu 

- Mistr 
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4 ŘÍZENÍ A VEDENÍ ZMĚN  

Změna je proces, nikoliv událost. Je to transformace, přechod z bodu A do bodu B. Je 

tvořena lidmi, následně společností. Řízení změny je strukturovaný proces (za pomoci 

souboru nástrojů), včetně řízení lidské stránky v procesu zavádění změn a inovací. 

Skutečnost, že „změna je život“ potvrzují citáty významných osobností: 

 

„Ne ti nejsilnější, ani ti nejinteligentnější přežijí, jsou to ti, kteří se nejlépe přizpůsobí 

změně“.   (Ch. Darwin) 

 

„Jediná konstanta je změna“.  (P. Drucker) 

 

4.1 Změna jako nutnost a příležitost 

Změny jsou základní charakteristikou života moderních organizací, které se musí umět 

vypořádat zejména s rychlými změnami okolního prostředí.  Peter F. Drucker
5
 na počátku 

tohoto tisíciletí označil nadcházející dobu jako éru turbulence v podnikatelském prostředí, ve 

kterém jsou podniky konfrontovány s novou skutečností.  Dnes už není možno počítat 

s běžným a předvídatelným průběhem dřívějšího cyklu: prosperita, potom následuje recese a 

pak opět prosperita. V současném podnikatelském prostředí není nic konstantního, nebo 

předvídatelného. Toto proměnlivé prostředí vyžaduje flexibilní styl řízení a dnešní 

management se tedy nevyhnutelně stává z velké části managementem změn. [18]  

Chce-li podnik úspěšně řídit změny, měl by se řídit zásadou systematického inovování a 

to hlavně z důvodu, že zásada systematického uvažování vyžaduje způsob myšlení, které 

organizace v této době potřebuje. Vede celou organizaci k tomu, aby na změnu pohlížela jako 

na příležitost. [20] 

                                                
5Peter Ferdinand Drucker (1909 - 2005) byl americkým teoretikem, filosofem managementu a 

ekonomem. Je jedním z nejznámějších a nejvlivnějších myslitelů a spisovatelů na téma managementu teorie a 
praxe. Označuje se za zakladatele moderního managementu. 
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Změny nelze nijak řídit, před změnami lze pouze udržovat náskok. John P. Kotter 6 říká 

doslova: „Mnohem lepších výsledků dosáhneme, nebudeme-li změny řídit, ale vést.“[19] 

Mnoho lidí je už sířeno s tím, že změny jsou nevyhnutelné a staly se téměř 

každodenním jevem. Pokud však organizace za svůj úkol nepovažuje stát v čele změn, 

nemůže přežít. Stát v čele změn, jak Drucker nazývá být „lídrem změn“ znamená nacházet ty 

pravé změny a efektivně je využívat. To vyžaduje: 

· Strategii vytváření budoucnosti  

· Systematické metody vyhledávání a předvídání změn 

· Správný způsob zavádění změn 

· Strategie vytvářející rovnováhu mezi změnami a kontinuitou [20] 

Podle Druckera rovnováha mezi změnou a kontinuitou je velmi důležitá. Lídří změn, 

kteří jsou koncipování z hlediska změn, potřebují i kontinuitu: lidé v organizaci potřebují 

vědět, jak si stojí, potřebují znát i lidi, s nimiž spolupracují, hodnoty a pravidla organizace, 

nemohou dobře fungovat, není-li jejich prostředí srozumitelné a známé.  Proto jsou změna a 

kontinuita dva opačné póly jednoho jevu, a ne protiklady.    

Princip kontinuity dává do souladu výkonnost všech týmů měnicích podnik tak, aby 

průtočnost celého proudu změn neměla nikde úzké hrdlo. [21] 

 

4.2 Základní typy změn v organizaci 

Změny v organizaci mohou být rozděleny na dva základní typy: 

 

1. Provozní změny - jsou to takové změny, které nemají zásadní vliv na 

změnu procesů, řízení či fungování organizace. Mohou se týkat dílčí změny procesů,  

                                                
6 Dr. John P. Kotter (1947) profesor managementu na Harvard Business School v New Yorku, předseda 

 Kotter International (firma manažerského poradenství se sídlem v Seattlu a Bostonu) a známý vůdce myšlení v 
oblasti obchodu a vedení změn. Autor mnoha děl v oblasti řízení změn, jeho kniha Vedení procesu změny 

představuje 8 základních kroků tohoto procesu. 
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technologií, nebo změn v průběhu projektů (bez vlivu na výsledek projektu 

samotného). Mezi tyto změny patří i změny designového nebo technického 

charakteru, o kterých bude řeč v následujících kapitolách. 

 

2. Rozvojové změny – reengineering - jsou to takové změny, které vyvolávají další 

změny v procesech a zdrojích organizace, jsou součástí strategického řízení a mají 

delší životní cyklus. Typickým příkladem takových změn je budování strategie 

firmy formou strategického řízení. To zajišťuje, že se věci nedějí náhodně, ale podle 

předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů - a takové strategické řízení změn v 

organizaci zajišťuje, že je strategických cílů dosaženo. Jedná se tedy o řízení změn, 

které zasahují celou organizaci. Předmětem reengineeringu je zásadní a 

radikální přestavba podnikových procesů za účelem skokového zdokonalení 

výkonnosti v prostředí společnosti znalostí. [18] 

 

4.3 Řízení změn v automobilovém průmyslu 

Současná globální průmyslová konkurence se liší od té minulé ve dvou aspektech: 

Za prvé, rychlost toku informací a velikost kapitálu celosvětově výrazně vzrostly; za 

druhé došlo k stírání rozdílu mezi výrobou a službami.  

Stále častěji v moderním výrobním průmyslu příjmy pocházejí z poskytování vysoce 

zakázkových služeb. Zatímco požadavky na produkty automobilového průmyslu 

zaznamenávají v posledních letech velký růst, jeho dodavatelská odvětví musí čelit vážným 

konkurenčním tlakům. Mezi problémy, s kterými se dodavatelé musí potýkat, jsou: 

· Rostoucí ceny surovin 

· Pokles zakázek 

· Tlak na snižování cen 

Tento rostoucí tlak je dán hlavně velkými výkyvy v cenách surových materiálů a 

především nafty. Výrobci automobilů s tendencemi navazovat dodavatelsko-odběratelské 

vztahy s několika významnějšími dodavateli komponent neustále usilují o snižování nákladů a 

zároveň o zvyšování úrovně kvality. Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, přizpůsobení se a 
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nalezení východiska může být pro mnohé dodavatele životně důležité. Přijmout změny je 

synonymem flexibility.  

Výrobci automobilů a jejich dodavatelé se dnes učí nejen změny efektivně plánovat a 

zavádět, ale i předvídat. Předzvěst budoucí změny je přímo spojená se strategickou aktivitou 

lidí v organizaci, kteří mají schopnost vědomě přemýšlet v dlouhodobém kontextu, což 

samozřejmě ovlivňuje i současnou strategii.  Aktivity v tomto pojetí mohou být  

- formální, kde organizace spoléhají na systematický proces získávání informací o 

portfoliu metod, technologií, nebo funkcí, například formou benchmarkingu, 

nebo 

- neformální, kde se spoléhá na intuici nebo na vize budoucnosti některé ze 

zainteresovaných stran.[11] 

Změny jsou nevyhnutelné v celém procesu vývoje automobilového průmyslu a je nutné, 

aby tyto změny by účinně řízeny funkčním týmem expertů, pokud nechcete ztrácet čas, 

peníze, zdroje, dobré jméno a hlavně směr k trvalé konkurenceschopnosti. Změnový 

management má klíčovou roli, která pomáhá udržet pořádek během přívalu změn, které se 

často vyskytují v celém cyklu životnosti vozidla.  

V automobilovém odvětví ale nejde jen o ceny. Ve hře je i zdraví a bezpečnost 

konečných uživatelů. Není podstatné, jak velká nebo zdánlivě bezvýznamná je změna; v 

automobilovém průmyslu je řádné řízení změn nutností, protože i jedna malá chyba může 

vyvolat řetězovou reakci poruch v automobilu, což může mít v tom nejhorším případě za 

následek i smrt.  

Změněno může být cokoliv, od verze softwaru a hardwaru, po materiál, výrobní postup, 

formulář, nebo funkci finálního výrobku. Každá změna musí být řádně posouzena z hlediska 

jejich dopadu, nutných aktivit vedoucích k její implementaci a v neposlední řadě musí být 

upozorněni zákazníci. Řízení změn v rámci automobilového inženýrství je striktní disciplínou 

uvědomělého navrhování, plánování a bezpečného zavádění, s minimem přerušení. 
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5 INTERNÍ BENCHMARKING PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN 

V BROSE S.R.O. 

 

Z vlastní několikaleté zkušenosti v pozici pracovníka zákaznické kvality pro sériovou 

výrobu znám denní rutinu výroby, běžné výrobní, kvalitativní či logistické problémy, jakožto 

zpětnou vazbu zákazníka v podobě denní komunikace; ať už se jedná o drobné požadavky, 

reklamace nebo každoroční zákaznické hodnocení. Osobní inspiraci napsat tuto práci jsem 

tedy nalezla díky každodennímu kontaktu se zákazníkem a samotnou výrobou, a díky téměř 

nepřetržité nutnosti orientovat se v probíhajících změnách, chápat dobře jejich průběh pro co 

nejjasnější interpretaci zákazníkovi. 

Je vhodné připomenout, že benchmarking není normovanou metodou, čili poskytuje 

určitou volnost v konkrétním rozfázování jednotlivých kroků, které se budou v rámci měření 

vlastní reality a srovnávání s realitou lepší praktikovat.  Ráda bych se ovšem držela návrhu již 

zmiňovaného pětifázového modelu [12], který jsem aplikovala na tento konkrétní případ.  

 

5.1 Návrh modelu interního benchmarkingu 

Pro interní benchmarking procesu řízení změn jsem navrhla pětifázový model, který byl 

podrobněji popsán v kapitole 1.6. Jednotlivé fáze tohoto modelu se skládají z dílčích procesů, 

jejichž mapu přináší následující přehled: 

 

Fáze iniciační:  

- Identifikace slabé stránky na základě zákaznického hodnocení. 

- Identifikace slabé stránky na základě interních interview.  

Fáze plánovací: 

- Určení objektu benchmarkingu.  

- Výběr partnera. 
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Fáze analytická:  

- Analýza silového pole. 

- Prověření a popis procesů. 

- Srovnání výkonností. 

Fáze integrační: 

- Projednání zjištění z benchmarkingu.  

- Návrhy řešení a doporučení. 

Fáze realizační: 

- Realizace návrhů. 

 

Strukturu konkrétních činností jsem shrnula do mapy na obr. 13. 

 

 

Obrázek 13 Struktura činností interního benchmarkingu (vlastní zpracování) 
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5.2 Fáze iniciační 

5.2.1 Identifikace slabé stránky 

Výzvou k benchmarkingu je identifikace oblastí, jež jsou zjevnou slabostí v rámci 

organizace. Prvním krokem je tedy identifikovat potřeby a přesvědčit rozhodovací pravomoci, 

že benchmarking  je jedním z klíčových nástrojů zlepšování a měl by být součástí strategie 

podniku.  

Často to lze provést šetřením s cílem určit konkrétní slabé stránky, třeba odhadem 

nákladů nebo následků, a vysvětlením, jak by benchmarking mohl danou situaci zlepšit. Mezi 

aktivity, které mohou k tomuto odhalení přispět, patří zejména tyto: 

a) Sebehodnocení, které je systematickým procesem definování slabých a silných 

stránek organizace.  

b) Interní audity v systémech managementu jakosti, které zejména při orientaci na 

procesy mohou také odhalit mnohé zaostávající oblasti organizací 

c) Externí audity systémů managementu jakosti. 

d) Analýzy opakujících se problémů a neshod. Jde zejména o analýzy stížností a 

reklamací zákazníků, resp. o analýzy jiných údajů spojených s vnímáním zákazníků. 

e) Analýzy výdajů vztahujících se k jakosti některým ze známých modelů. [16] 

Skutečným podnětem pro tuto práci byl zájem managementu výrobního podniku 

prozkoumat zjištěnou slabou stránku, která vyplynula právě z výsledků analýz hodnot pro 

zákazníka. 

Zjištění jak zákazníci vnímají naše výrobky a hlavně služby bylo provedeno pomocí 

dotazníkového průzkumu. Dotazníky byly sestaveny centrálně a rozeslány jednotlivým 

zákazníkům zodpovědnou osobou zákaznického servisu v každé lokaci Brose.  

Otázky byly zaměřeny na tři okruhy.  Každý okruh obsahoval několik faktorů, jež měly 

být předmětem zákazníkova hodnocení: 
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1. Komunikace. 

- Intelekt/pochopení/schopnosti kontaktní osoby. 

- Technická kompetence kontaktní osoby. 

- Dostupnost kontaktní osoby. 

- Reakční doba. 

- Kvalita informací. 

- Znalost produktu. 

- Spolehlivost/odpovědnost kontaktní osoby. 

- Přehlednost toku informací. 

- Informační tok v rámci četných kontaktních osob celé skupiny Brose.  

 

2. Reklamační a změnové řízení. 

- Odborné zpracování 8D reportů. 

- Reakční doba na připomínky, reklamace a stížnosti. 

- Rychlost implementace nápravných opatření. 

- Zvládání/rychlost zavádění změn. 

- Plnění časového plánu. 

- Účinnost opatření/zabránění opakování chyb. 

- Rychlost uzavření problému. 

 

3. Kvalita produktu. 

- Kvalita sériového produktu - 0 km (ukazatel PPM). 

- Kvalita sériového produktu - pole (ukazatel IPTV). 

- Kvalita designu produktu. 

- Spolehlivost dodavatelů Brose skupiny. 

- Neustálé zlepšování kvality. 

 

Hodnocení každého faktoru bylo provedeno volbou hodnoty ve škále od 1 do 6, kde 1 

byla považována za nejlepší a hodnota 6 za nejhorší, viz obr. 14. 
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Obrázek 14 Příklad dotazníku [17] 

 

Na obrázcích 15 a 16 jsou graficky znázorněny výsledky zákaznického hodnocení. 

Situace závodu Rožnov je znázorněna modře, oproti průměru všech ostatních hodnocených 

lokací Brose, znázorněných červeně.  

Šipkou jsou označeny ty faktory, kde závod v Rožnově zaostává za průměrným 

bodovým ohodnocením všech ostatních výrobních divizí skupiny Brose. Jedná se o  

- kvalitu předávání informací, 

- nepřehledný tok informací mezi vícenásobným kontaktními osobami ve skupině 

Brose, 

- rychlost/zavádění zavádění změn. 
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Obrázek 15 Hodnocení zákazníků-reklamační/změnové řízení (vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek 16 Hodnocení zákazníků-komunikace (vlastní zpracování) 
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Dále měl každý zákazník možnost vyjádřit se volně k doplňkovým otázkám:  

 

Splňuje oddělení kvality firmy Brose vaše požadavky na dodavatele?   

Jaká jsou vaše očekávání v budoucnu?  

Jaké jsou vaše zkušenosti a nejlepší praktiky, z kterých bychom se mohli poučit?  

Je firma Brose pro vás dobrým obchodním partnerem? 

Celkem bylo osloveno 36 zákazníků. Návratnost dosáhla 36%, což je 13 vyplněných 

dotazníků. 

Ve volných otázkách se několik zákazníků vyjádřilo k průběhu zavádění změn. 

Označila je za velmi pomalé a netransparentní, komunikaci ohledně těchto změn označila za 

nekompletní nebo neřízenou, často pocházející z různých oddělení, které jakoby mezi sebou 

nekomunikovaly. Uvádím několik příkladů hodnocení různých zákazníků v původním znění: 

· “…we had no serious complaint for Brose. Please inform us all the coming changes in 

advance, and send the part histories in time.” 

· “ …welcome more faster feedbacks for sampling and change process, and needed 

clearer information, often confusing different information from different places…”  

· „…still improve handling of communication flow with us when implementing.“ 

 

Hovořil-li zákazník o nedostatcích v procesu řízení změn, jsou brány v potaz takové 

změny, jež se jakkoliv přímo zákazníka týkají. Mohou to být změny: 

 

- technického charakteru (na základě reklamace, na podnět zákazníka, či z důvodu 

zlepšení celkové robustnosti výrobku)  

- z důvodu změny u dodavatele     

- z důvodu úspor, tzv. ratio, nebo rozšiřování výroby a výrobních prostorů (např. 

relokace, změna layoutu…).  
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5.2.2 Jsme připraveni něco zlepšit? (Sebehodnocení) 

Poznání potřeby změny je prvotním krokem pro iniciaci benchmarkingu, avšak pouze 

toto poznání se nemusí jevit jako dostačující. Stejně tak důležité je umět si pravdivě 

odpovědět na otázku, jsme-li připraveni závěry z benchmarkingové studie přijmout a použít je 

k novému nastavení procesu. Konečné rozhodnutí vždy závisí na managementu podniku ve 

spolupráci se zainteresovanými týmy. V našem konkrétním případě jsem se orientovala na 

připravenost a pocit potřeby zlepšení v rámci výrobního týmu závodu Rožnov. K tomuto 

zjištění a zároveň k „zmapování“ aktuální situace mi pomohly následující otázky a odpovědi, 

získáné během interního průzkumu: 

Jaký má výrobní tým pocit, když je zaváděna technická změna do sériové výroby?  

Jak se cítí být součástí toho procesu?  

Jaká je jejich informovanost a přehled o tom co se vlastně děje?  

Jakou formou přijdou poprvé do styku s danou změnou?  

Cítí sami potřebu zlepšení nebo je aktuální stav vyhovující? 

Průzkum proběhl formou interview a výsledky byly zaznamenány do tabulky č. 2. 
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Tabulka 2 Sebehodnocení úrovně orientace v procesu řízení změn v Rožnově p. R 
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Zaměstnanci, jichž se zaváděná změna týká, ohodnotili vlastní úroveň orientace 

v procesu daného změnového řízení v průměru na 68%.   

V závěru stojí jednoznačné ANO – pracovníci a členové výrobního týmu mají pocit, že 

na procesu řízení změn a zejména na komunikaci, která je nedílnou součástí tohoto procesu, je 

co zlepšovat; a to nejen pro zkvalitnění služeb pro zákazníka, ale i pro zkvalitnění výkonu a 

hlavně k zvýšení motivace samotných zaměstnanců, jimž by měla být otevírána cesta 

k možnosti co nejlepšího zvládání zadaných úkolů, k  pocitu sounáležitosti, a k pocitu, že 

všichni „táhneme za jeden provaz“. 

V závěru této fáze je možno konstatovat, že se proces změnového řízení nabízí jako 

příležitost ke zlepšení, a to nejen na základě názoru zákazníka, ale i na základě interního 

zjištění, které odhalilo a uznalo mezery v řízení toho procesu. 

 

5.3 Fáze plánovací  

5.3.1 Výběr objektu 

Správně definovat objekt je důležitější než přesně identifikovat typ připravovaného 

benchmarkingu. Je důležité vybrat objekt tak, aby ostatní lidé, a to jak v rámci organizace a 

organizace potenciálních účastníků, mohli snadno zjistit, jaký benchmark je navrhován. 

Zlepšení výkonu obvykle vyžaduje změny v procesech. Srovnáním celého procesu bude jistě 

snazší pochopit interakce jeho různých aspektů, jejich vzájemné propojení, a zkoumat 

pravděpodobné vlivy změn v jedné části procesu na jiné části.  

Nicméně procesy mohou být velmi komplexní, zahrnující několik oddělení, divizí nebo 

dokonce lokací. Chceme-li zjednodušit srovnávání složitých procesů, jednou z možností je 

soustředit se pouze na jeden jeho aspekt.  

Zde se přibližujeme k funkcionálnímu benchmarkingu, kde předmětem studie není 

nutně celé řízení, ani nutně celý proces, ale jeho specifické funkce, skupiny nebo subjekty, 

které se mohou dotýkat i několika lokací či oddělení. [7]  

V této studii se budu zabývat především fází implementace změny, čili rozhraním mezi 

naplánováním a skutečnou výrobou změněných výrobků. V této fázi hrají významnou roli 

členové oddělení označených na obr. 17, kteří tvoří výrobní tým. 
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Obrázek 17 Oddělení zapojená do procesu řízení změny (vlastní zpracování) 

 

5.3.2 Výběr partnera pro benchmarking 

Rozhodnutí kdo by mohl být našim partnerem pro benchmarkingovou studii může být 

obtížné. Obecně k typickým atributům preferovaných partnerů pro benchmarking patří: 

• Světové špičky účinkující v aspektech, které chceme porovnat;  s cílem 

maximalizovat naše učení.  

• Firmy z našeho oboru nebo průmyslu, tedy s podobným obchodním prostředím, 

strukturou, výrobou nebo jinými aspekty; s cílem co nejsnadnější identifikace, 

přizpůsobení a aplikování osvědčených postupů. 

• Podniky nacházející se v blízkosti; s cílem ulehčení komunikace. [7] 

Pro náš případ interního benchmarkingu byl vybrán závod v Německu, který má stejné 

výrobkové portfolio jako rožnovský závod, což jsou zámky do automobilů. Brose Wuppertal 

dodává své výrobky v podstatě i stejným zákazníkům, jako je Ford, Land Rover, General 

Motors  a další, s tím rozdílem, že v některých případech zásobuje jiné jejich závody.  
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Obrázek 18 Interní benchmarking Brose (vlastní zpracování) 

 

V závodu Brose Wuppertal pracuje 685 zaměstnanců, je vzdálen necelých 1000 km od 

Brose Rožnov, nicméně často navštěvován manažery a pracovníky z České Republiky; a 

naopak, němečtí kolegové z různých profesních pozic často navštěvují Rožnov, vzhledem 

k tomu, že Brose Rožnov je i v roli dodavatele německého závodu. Německý závod má 

stejnou strukturu výrobních týmů. 

Dalším faktorem, který nevyhnutelně tvoří úzký vztah mezi oběma závody, je 

organizační struktura skupiny Brose, která je založená na centrálním řízení zákaznických 

projektů, jehož jednotlivé role můžou být rozděleny podle požadavků konkrétního projektu i 

mezi více lokacemi. Přesněji řečeno, vedoucí projektu může mít sídlo v Německu, projektový 

designér a plánovač kvality předsériových výrobků v Kopřivnici, pracovník zodpovědný za 

kvalitu pro zákazníka v Rožnově.  

Ve stručnosti shrnuji rozhodující kritéria pro výběr partnera interního benchmarkingu 

řízení změn: 

· Vzájemná spolupráce a komunikace. 

· Snadný přístup k informacím. 

· Podobné procesy. 

· Podobné výrobkové portfolio. 

· Stejná organizační struktura. 
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5.4 Fáze analytická 

5.4.1 Analýza silového pole 

Metodu analýzy silového pole vyvinul Kurt Lewin7
 jako nástroj pro vizualizaci a řešení 

problému při efektivním plánování a zavádění změn v organizacích. Lewin identifikoval 

v organizaci tzv. tlaky nebo síly, které buď podporují otevřenost jako nevyhnutelný 

předpoklad změny, anebo jí odporují, brzdí a potlačují ji. 

Řešený problém je znázorněn jako výsledek rovnováhy těchto protichůdně působících 

sil, které ve stávajícím stavu vytváří „status quo“, viz obr. 19. 

 

 

Obrázek 19 Princip analýzy silového pole [28] 

 

Pojem síla slouží jako metafora pro širokou škálu vlivů, existujících v rámci skupiny 

nebo organizace, které současný problém ovlivňují, jsou jeho příčinami a někdy i projevy.  

Například i určitá tradice, fakt, že „ to nikdo předtím takhle nedělal“ nebo „vždy se to 

dělá takovým způsobem“ může velmi působit na chování lidí a odrazovat je od zkoušení 

nových způsobů. Také předsudky, konzervativnost, nedůvěra, strach, ekonomické faktory, 

rozdělení odpovědností, osobnostní charakteristiky, rivalita, vzájemné nepochopení, 

                                                
7 Kurt Lewin (1890-1916) – zakladatel vědy o chování jedinců a skupin ve společnosti. Při hledání metod 

řešení společenských konfliktů spoléhal na výuku a vzdělání jednotlivce ve společnosti, což by vedlo 
k pochopení a následným změnám ve společnosti. V původním přístupu Lewina byl proto v procesu řízené 
změny kladen velký důraz na aspekt týmové spolupráce, humanistický a demokratický přístup k řízené změně, 
zahrnující myšlenku společného podílu všech zaměstnanců, a důraz na efektivní chod firmy. 
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komunikace, a jiné faktory mohou představovat hnací nebo odporující síly v závislosti na 

řešené situaci.[22]  

Tato relativně jednoduchá metoda má ale řadu nedostatků – např. je velmi subjektivní a 

záleží na subjektivním hodnocení jednotlivých sil, které působí pro a proti změně. Dalším 

nedostatkem může být fakt, že jde o metodu založenou na předpokladu, že se projekt 

uskutečňuje izolovaně, bez vlivu ostatních, drobných sil, které se jeví jako nepodstatné, ale 

které se v průběhu změny mohou stát zásadní, jako například legislativa (v automobilovém 

průmyslu to mohou to být změny  požadavků na bezpečnost apod.).[23] 

Po identifikaci sil na obou stranách je potřebné je „změřit“, tj. ohodnotit jejich význam 

a vliv na danou situaci. V principu je změna možná právě tehdy, když součet podporujících sil 

je větší než součet sil působících proti. 

Změna může nastat dvěma způsoby: 

· zesílením sil, které změnu podporují, 

· redukováním sil, které jí odporují. 

Metoda analýzy silového pole byla aplikována na případ zavádění technické změny 

v zámku, což většinou znamená designovou změnu dílčího komponentu, jež ovlivní funkční, 

bezpečnostní rozhraní výrobku, nebo jeho životnost. Jsou zde uvedeny typické vztahové a 

systémové síly, podporující a brzdící proces zavedení dané změny.  

Tyto síly byly kvantitativně ohodnoceny ve škále od -10 do +10, pouze však 

subjektivně dle zkušeností (viz. obr. 20).  
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Obrázek 20 Analýza působících sil na daný proces (vlastní zpracování) 

 

Sílu faktorů, které působí pro, bychom vyhodnotili jako 9+8+10+6 = 33.  

Proti změně působí -9-8-7= -24.  Síly působící pro jsou v součtu větší než síly brzdící; 

subjektivní závěr z analýzy silového pole je tedy takový, že změna bude uskutečněna. 

Podstatou této analýzy však nebylo ani tak ujistit se, zda změny technického charakteru 

budou anebo nebudou uskutečněny. V této analýze šlo o to, zamyslet se nad všemi faktory, 

které mají největší vliv na průběh procesu a vidět černé na bílém, jak velký tento vliv může 

být. K rozboru působících sil můžeme přistupovat například formou otázek: 
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Jak posílit a upevnit podpůrné síly? 

Jak oslabit či eliminovat brzdící síly? 

Proč jsou negativní síly tak silné, jaké jsou jejich příčiny a důvody? 

 

Ačkoliv se může zdát, že z brzdících faktorů je nejvlivnější ten „dodavatelský“, 

v probíhající studii se dále nebudeme zabývat těžko ovlivnitelnými externími vlivy, ale hlavně 

vlivy interními; těmi, které by měly být předmětem dalšího zlepšování. Pro opodstatnění 

benchmarkingu je tedy důležité uznat, že interní proces řízení změn, zahrnující i organizační 

strukturu, komunikaci mezi odděleními a úroveň znalostí zodpovědnost zaměstnanců, může 

svým zlepšením přispět k celkovému zlepšení realizace změny ke spokojenosti vlastní i 

zákazníka. Jak tedy probíhá zkoumaný proces a jak je popsán? 

 

5.4.2 Popis procesu řízení změn ve skupině Brose  

Proces řízení změn je standardizovaný proces popsán řízeným dokumentem – interní 

směrnicí v angličtině a němčině, platnou pro celou skupinu Brose. Tato směrnice je 

rámcovým popisem řízení změn různých typů a odvolává se na další navazující 

zdokumentované procedury nebo pracovní instrukce.  Vlastníkem procesu je nejvyšší 

manažer daného závodu Brose a cílem tohoto postupu je určit typy změn a rozdělení procesů s 

ohledem na povinnosti reportování a uvolnění zákazníkem. 

Vývojový diagram procesu je na obrázku 21; shrňme jej do následujících kroků: 

- vynesení požadavku na změnu (může být provedeno kýmkoliv, na základě potřeby 

Brose, dodavatele, nebo zákazníka) 

- definování typu změny: 

• technická změna (montáže, moduly, komponenty) 

• změna dodavatele 

• změna v e výrobním procesu, změna layoutu, relokace 

- podléhá tato změna povinnosti uvolnění zákazníkem?  
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 V kladném případě je nutno dodržet postup daný směrnicí pro vzorkování, schválení a 

uvolnění změny, a dle typu změny pokračovat dle navazujících instrukcí pro každý proces.  

Tyto procedury jsou závazné i v případě, kdy změna nepodléhá povinnosti uvolnění 

zákazníkem. 

V naši benchmarkingové studii nás zajímá především průběh řízení technické změny až 

do konečného uvolnění (krok 9), a ty kroky, které tvoří základ úspěšné implementace 

technické změny do sériové výroby.  V diagramu je tato fáze označena orámováním (viz. obr. 

21).  Dále je  proces popsán ve dvou dokumentech: 

- Pracovní instrukce: určena pro změny ve fázi vývoje produktu (v předsériové fázi)  

„Change Management before Index 100. 

- Směrnice: určena pro změny výkresů a sériových produktů v GECOS: „Change 

Management for drawings and products with GECOS after Index 100“. 

1

start

2

Vznesení požadavku na změnu (Brose, zákazník, dodavatel) 

4

Technická změna, 

montáže, výrobku, 

komponentu

5

Změna u dodavatele
6

Interní změna v procesu, 

stěhování, změna layoutu

10

Směrnice pro  řízení 

změny u dodavatele

11

Směrnice pro interní 

změny a relokace

3

Jaký typ změny

7

Nutné uvolnění dle certifikačních 

pravidel?

12

Konec

8

Směrnice pro vzorkování, 

schválení a uvolnění změny

ano

ne

10

Směrnice pro  změny ve 

vývojové fázi a v sérii 

(GECOS)

 

Obrázek 21 Vývojový diagram procesu řízení změn [17] 
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5.4.3 Proces řízení technické změny ve vývojové fázi výrobku  

Tato instrukce práce má být použita pro technické změny před konečným uvolněním do 

sériové výroby, tzn. výrobkový index mezi 000 – 099. Po uskutečnění všech žádaných změn a 

uvolnění dosahuje výrobek indexu 100. V případě nesouladu s požadavky na kvalitu výrobku 

se postupuje dle předpisu Deviation Request (Žádost o odchylku), který popisuje postup při 

řešení takových nesouladů. Popis procesu ve vývojovém diagramu se nachází v příloze č. 1. 

Tyto instrukce se týkají všech technických změn, které mají dopad na náklady, termíny, 

kvalitu na základě interních požadavků nebo požadavků zákazníků a dodavatelů. 

Zodpovědnost za řízení těchto změn je stanovena v dokumentu Project Management 

Handbook (PHM), vedoucí projektu je zodpovědný za vypracování požadavku a aktualizaci 

průběhu procesu a připravuje informace a argumentace pro zákazníka. Rozhodnutí o změně 

musí být dokumentováno v dokumentu zvaném DRW, který obsahuje popis změny, časový 

plán, přehled nákladů. 

Průběh změny a její status je veden v softwarové aplikaci, která je kdykoliv dostupná 

(viz. obr. 22). 

 

 

Obrázek 22 Zadání základních dat o změně [17] 

 

K vyhodnocení technické proveditelnosti změny musí být provedena analýza možných 

rizik a možných dopadů na cenu, výrobní postupy a technologie. Je třeba zhodnotit, jestli 

změna určitého komponentu může ovlivnit i jiné produkty. Výsledek této analýzy je základem 

pro hodnocení proveditelnosti.  Typickými tématy v této fázi jsou:  



57 

 

· vytvoření prvních výkresů, modelů, 

· odhad možných nákladů a investic,  

· poptávky cen u dodavatelů,  

· vliv změny na jiné produkty,  

· vliv na FMEA,  

· vliv na koncepci a obsah testů, 

· logistický dopad (balící koncept),  

· dopad na plán výroby.  

 

Pracovní skupina DRW, pod vedením vedoucího projektu zodpovídá za rozhodnutí, zda 

je změna proveditelná, nebo ne. Dále je třeba doložit, zda změna ovlivní cenu pro zákazníka. 

V kladném případě musí být zákazníkovo schválení nebo zamítnutí opět zdokumentováno. 

Pokud se změna nedotýká ceny, musí být zjištěno, že změna podléhá nebo nepodléhá 

oficiálnímu uvolnění. Nutné je schválení především u změn technologie, materiálu, u 

odchylky od zákaznické specifikace. Po schválení je možné přistoupit k implementaci změny. 

Tyto výrobky nejsou ještě v sériové produkci a proto jejich vliv na výrobní tým a 

sériový plán výroby spočívá většinou jen ve vzájemné dohodě o výrobě vzorků. 

Vývojový diagram tohoto procesu je uveden v příloze č. 2. 

 

5.4.4 Aplikace pro řízení změn v sériové fázi - GECOS 

Mnohem větší vliv na výrobní týmy mají technické změny, jež se týkají již zavedených 

sériových produktů. 

 GECOS – Global Engineering Change Organization System - je globální aplikační 

systém pro organizaci a řízení technických změn v podniku Brose. Proces změny je vždy 

zahájen zodpovědnou osobou za technické změny, tzn. vývojářem zákaznického týmu. 

GECOS slouží pouze pro technické změny během sériové výroby (pro indexy výrobků 
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pohybující se od 100 do 899). Proces změny v GECOSu musí být nastartován v následujících 

případech: 

• technická změna; např. změna materiálu, použití nových nástrojů a technologií, 

• úprava výkresu; např. oprava chyby ve výkresu,  

• procesní/dispoziční změna; např. přemístění výroby, materiálové změny 

v kusovníku,  

• neplatná výkresová dokumentace; např. výrobek je propojen s jiným výkresem, 

a stav aktuálního výkresu je neplatný. 

Struktura GECOS je tvořena 6 kroky, viz obr. 23 : 

1. krok: vytvoření báze základních dat  

2. krok: definování/popis změny  

3. krok: interní kontrola a schválení  

4. krok: uvolnění požadavku o změnu  

5. krok: schválení implementace změny  

6. krok: implementace změny  

Podle směrnice procesu řízení změny jsou všechny potenciální změny před jejich 

implementací monitorovány z hlediska přijatelnosti, technologických možností, nákladů, 

přínosů a ztrát, časového plánování a kvality. GECOS nabízí možnost vyhodnocení všech 

těchto aspektů. 

 

Obrázek 23 Šest kroků aplikace GECOS [17] 
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V systému aplikace GECOS se zobrazují jednotlivé kroky průběhu změny a příslušné 

dokumenty jako jsou výkresy úkoly, schválení a jiné přidané soubory. Všechny kroky mají 

možnost statusu "ve zpracování" nebo "dokončeno" a současně se zobrazuje osoba 

zodpovědná za aktuální status. Je možné ukládat dokumenty na různých místech v rámci 

GECOSu.  

Každá změna v GECOSu má své interní referenční číslo, jehož hodnota je přiřazena 

automaticky. Toto číslo je uvedeno na každém novém výkresu. Při zavádění dalších změn lze 

toto číslo také použít jako referenci. 

Podle směrnice musí požadavek na změnu schválit projektový vedoucí a zodpovědná 

osoba oddělení prodeje v kroku 4. V tomto kroku mohou být přidány ke schválení i další 

zainteresované oddělení: výroba, kvalita nebo vývoj. Toto začlenění je pouze volitelné. 

Teprve po schválení požadavku se přistupuje k tzv. mapování závodů, tzn. ke kontrole, které 

závody Brose budou danou změnou postiženy. [17] 

Až v 6. kroku, který se skládá právě z tohoto mapování a z implementace změny ve 

výrobním závodě je informační rozdělovník obligátně rozšířen o příslušné členy výrobního 

týmu. GECOS generuje workflow (pracovní sled) úloh potřebných k provedení změn a řídí 

jejich obsah.  

Stojí za zmínku, že od otevření požadavku na změnu do kroku 6 běžně uplyne dlouhá 

doba, za kterou se pod referenčním číslem GECOSu nashromáždí nepřeberné množství 

dokumentace. Informace, které se až začleněním do kroku 6 předkládají výrobnímu týmu, 

jsou často objemné a nepřehledné, několikrát aktualizované a těžko rozklíčovatelné pro ty, 

kdo mají být posledním článkem uskutečnění změny ve výrobě.  

 

5.4.5 Sebehodnocení v partnerské lokaci 

Jak bylo zjištěno popsáno v předchozí kapitole, systém GECOS je jednotný pro všechny 

závody Brose. Všechny výrobní týmy v rámci celé společnosti, jsou oficiálně informovány 

generováním automatické zprávy o změně až v kroku 6.  

Pro naši benchmarkingovou studii je podstatné zjistit rozdíl mezi tím, jak se s tímto 

faktem vyrovnává výrobní tým ve Wuppertale, a jak v Rožnově.  
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Detailní výsledky průzkumu jsou uvedeny v tabulce č. 3 na str. 61. Sebehodnocení 

výrobního týmu ve Wuppertale ohledně orientace ve změnovém řízení je 86%. 

Souhrnné porovnání výsledků sebehodnocení orientace ve změnovém řízení je na obr. 

24. 

 

 

Obrázek 24 Graf srovnání sebehodnocení (vlastní zpracování) 
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Tabulka 3 Sebehodnocení úrovně orientace v procesu řízení změn v závodě Wuppertal 
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5.4.6 Porovnání organizačních struktur a komunikačních toků 

Po uskutečnění interview, se členy výrobních týmů partnerské lokace vyšel najevo fakt, 

že velkou roli zde hraje včasná komunikace, založená nejen na softwarové aplikaci, ale i na 

faktu, že v Německu je projektový tým ve větší blízkosti a denní běžné komunikaci s týmem 

výrobním. Naopak Rožnov je čistě závodem výrobním a denní styk s tím, jaké změny jsou ve 

hře, o čem jsou, jak se připravují a v jakém jsou stavu, je poněkud omezen. Tento fakt může 

hrát velkou roli v tom, jak pohotově a flexibilně reagují oba výrobní týmy. Včasné informace 

a pochopení všemi zúčastněnými je polovina úspěchu při implementaci jakékoliv změny. 

Struktura umístění týmů v rámci organizace a komunikační tok obou týmů je zobrazen 

na obr. 25: 

 

Obrázek 25 Komunikační toky mezi týmy a závody (vlastní zpracování) 

 

5.4.7 Výběr ukazatelů výkonnosti a jejich srovnání 

Základním cílem vyhodnocování dat z benchmarkingových analýz je vždy určení 

rozdílů mezi vlastní výkonností a výkonností porovnávaných partnerů. Porovnáním zjištěných 

hodnot lze velmi rychle odkrýt vzniklé mezery. [16] Srovnávaná kritéria u procesně 

orientovaného benchmarkingu mají obvykle podobu měřitelných ukazatelů.  Co se týče 

procesu řízení změn v podniku Brose, ani v jednom závodě není stanoven, tedy ani měřen, 

žádný ukazatel pro sledování výkonnosti a efektivity tohoto procesu.  
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Na základě uskutečněných interview během návštěvy podniku byla ovšem zjištěna 

fakta, která se stala podkladem pro nalezení rozdílností v průběhu změnového řízení a to 

hlavně ve fázích implementace změn. V této fázi ve velké míře „přebírají otěže“ členové 

operativy, tzn. výrobní tým, zahrnující logistika, materiálové dispozice, pracovníka kvality, 

plánovače výroby a technologa, jejichž úkolem je splnit bezpečně všechny požadavky pro 

bezproblémový přechod na novou změněnou variantu.  Tento úkol obnáší zodpovědnost za 

správnost nových pracovních postupů, technologií, značení, logistické FIFO, záznamy pro 

zpětnou sledovatelnost a životopis výrobku, komunikaci se zákazníkem o průběhu 

implementace změny. 

 Vezmeme- li v úvahu popis procesu jak je uveden ve směrnici a instrukcích, zjistíme, 

že fáze implementace změny není vůbec popsána. Opožděný nebo nedostatečný přenos 

informací na výrobní tým a jeho členy, což může mít za následek nepřehlednost a zmatek 

v akcích, na jejichž konci stojí již samotný zákazník.  

Kritéria, která byla vybrána pro srovnávání mezi oběma lokacemi, se dotýkají právě 

těch oblastí, jež jsou klíčová pro správné pochopení změny (oč v nové změně jde, jak je 

řízena, v jakém je stavu), a to právě ve fázi její implementace.  

Uvedení rozdílů v průběhu činností bylo provedeno tabulkovou formou, kde 

v jednotlivých řádcích tabulky jsou právě tato definovaná kritéria – vybraní ukazatele -  a ve 

sloupcích údaje zjištěné ve vlastní firmě a u partnerské organizace (viz. tab. 4). 
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            Tabulka 4 Výsledky porovnání fáze implementace změny (vlastní zpracování) 

 

Porovnávané 

kritérium 
Závod Rožnov Závod Německo 

Dokumentace 

Směrnice o změnovém 
řízení, pracovní 

instrukce pro zavádění 
technické změny  

Směrnice o změnovém 
řízení, pracovní 

instrukce pro zavádění 
technické změny  

Měření efektivnosti 
procesu řízení změn  

Měření není 
realizováno (vhodné 

k doporučení) 

Měření není 
realizováno (vhodné 

k doporučení) 

Použitý nástroj  Aplikace GECOS Aplikace GECOS 

Znalost aplikace 

GECOS 

Nízká familiérnost, 
časté nepochopení 

Velmi dobrá, denní 
používání 

Školení GECOS Nepravidelné              Plánované  

Interní komunikace 

Většinou pouze email, 
nepravidelnost 

schůzek, většinou jen v 
případě komplikací 

Denní porady, 

pravidelné porady o 
průběhu změny 

Organizační 
uspořádání  

aktéři technické 
změny, zákaznický tým 

v jiném závodě, 
výrobní tým 

nezačleněn včas 

aktéři technické 
změny, zákaznický tým 

a výrobní tým v 
jednom závodě 

 

 



65 

 

Samo poznání rozdílů ve vykonávání nestačí k tomu, abychom mohli objektivně 

definovat budoucí úroveň vlastní výkonnosti a kroků vedoucích k našemu zlepšení. Proto 

součástí této fáze je i analýza příčin existence těchto rozdílů. K popisu dílčích rozdílů slouží 

tabulka č. 3 a v následující kapitole jsou shrnuty možné příčiny. 

 

                          Tabulka 5 Zjištění z benchmarkingu a jeho efekty (vlastní zpracování) 

 

Zjištění z benchmarkingu 
u partnera  

Odhad důsledků a efektů 

jejich výrobní tým je 
zainteresován od chvíle 

požadavku na změnu 

dobrá informovanost, 
zamezuje otázkám "co se 
děje?, k čemu to vede?" 

průběh řízení změny je 
aktualizován v přímém 

dialogu se všemi, kterých 
se změna týká 

rychlejší reakce na 
eventuální problémy 

pravidelnost schůzek 
ohledně změny 

zamezuje pocitu, že "nám 
něco uniklo"  

přístup k dokumentaci a 
informace o aktualizaci 

možnost kdykoliv se vrátit 
k uloženým dokumentům 

 

5.4.8 Vyhodnocení sběru informací  

Tabulkově prezentované rozdíly ve výkonnosti a množství informací činí rozhodnutí o 

tom, co bude v naši situaci považováno za “benchmark“, obtížným. Pojem „best practice“ – 

nejlepší praxe - je obecně chápán jako synonymum té nejvyšší možné úrovně výkonnosti, 

kdekoliv na světě. S ohledem na typ naší studie, uskutečněné v rámci jednoho podniku, je 

mnohem vhodnější použít termín „lepší praxe“, protože právě poučení z reality lepší, než je ta 

vlastní, je důležitou esencí každého benchmarkingového projektu. To, co bude považováno za 

lepší praxi, se stane i základem definování cílů vlastního zlepšování.  [12] 

 

Možnými příčinami rozdílných výkonů mezi dvěma srovnávanými lokalitami jsou tato 

fakta: 
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- Organizační struktura – fyzická blízkost a spolupráce výroby a projektových týmů 

v závodě Wuppertal umožňuje mnohem lepší komunikaci a tím i vyšší úroveň 

informovanosti a integrace všech činností zejména v průběhu implementace změn do 

výroby, to vše nezávisle na informaci o změně z aplikace GECOS až v kroku 6. 

Naopak rožnovský závod je čistě jen výrobním závodem, často odkázán na informace 

jen ze systému.  

- Častější, plánovaná školení GECOS (3x ročně) zajišťuje lepší úroveň ovládání 

aplikace mezi členy výrobního týmu.  

Ostatní zjištění z benchmarkingového projektu se týkají celkového zlepšení procesu řízení 

změn centrálně a budou uvedeny ve formě doporučení. 

 

5.5 Fáze integrační 

Základem integrační fáze benchmarkingu je předání nashromážděných informací a 

závěrů vedení závodu.  Obecně, cílem této fáze je prezentovat výsledky benchmarkingu tak, 

aby byly přijaty a respektovány, ať už mohou jakkoliv nepříjemné.  Vedení rožnovského a 

kopřivnického závodu disponuje dostatečným uvědoměním si slabých stránek a nesetkala 

jsem se s neochotou „vidět situaci takovou, jaká je“. Naopak, je zde výrazně citelná snaha o 

zlepšování a o jakýkoliv krok směrem k lepšímu, nejen v rámci strategie celého podniku o 

zachování konkurenceschopnosti, ale i proto, že pro poměrně malou výrobní lokaci, 

odkázanou v mnohém sama na sebe, zlepšení jakéhokoliv systémového procesu může přinést 

pozitiva ve formě vzrůstající soběstačnosti, a potažmo pocitu zodpovědnosti. 

Pro přehlednost byla vypracovaná zpráva shrnující všechny podstatné body studie (viz. 

tab. č. 6. 
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Tabulka 6 Zpráva z benchmarkingové studie (vlastní zpracování) 

 

Název projektu Objekt benchmarkingu  

Interní benchmarking procesu 
řízení změn  

Procesně/funkcionálně orientovaný benchmarking  
řízení změn 

Partner benchmarkingu Důvody řešení projektu  Výchozí fakta 

Závod Brose Wuppertal Nalézt lepší praxi pro zlepšení 
spokojenosti zákazníků s 
procesem řízení změn.                                                     
Nalézt cesty k zlepšení 
spolupráce mezi týmy v rámci 
různých lokalit společnosti ve 
fázi implementace technické 
změny do výroby. 

Hodnocení zákazníků 
ukázalo, že závod 
Rožnov má nižší 
ohodnocení než 
ostatní závody Brose, 
co se týče kritérií 
souvisejících s 
procesem řízení změn. 

Analýza dat - výsledky  Ideový návrh řešení  

Proces porovnávání mezi dvěma výrobními 
týmy dvou závodů. Hlavní zjištění u 
partnera: 

Rozšířit výrobní tým o osobu zodpovědnou za 
koordinaci změn nebo rozšířit takto 
zodpovědnost některého ze současných členů 
týmu. 

Projektový tým ve větší blízkosti a denní 
běžné komunikaci s týmem výrobním. 

V této souvislosti nastavit pravidelné schůzky 
řízené tímto koordinátorem. 

Velmi dobrá znalost Gecosu.                               
Pravidlené školení Gecos.                                                        
Pravidelné aktualizační porady ke 
konkrétním změnám. 

Informovat zákaznické a projektové týmy o 
důležitosti včasného začlenění výrobních týmů 
do procesu a nastavit pravidelnou komunikaci s 

koordinátorem, který následně přenese 
informace na výrobní tým. 

  

GECOS - Přesunout informování výrobního týmu 
do kroku 4. 

Očekávané výsledky řešení  Doporučení  

Výrazně zlepšení efektivity zavádění 
technických změn.  

Zavést Klíčový ukazatel výkonnosti procesu (KPI) 
řízení změn (všechny závody) 

Zlepšení týmové spolupráce. 
Nastavit pravidelné interní školení GECOS - 
nutné pro nové pracovníky - 3x ročně. 

Zlepšení informovanosti výrobních týmů. 

Zdůraznit význam KOMUNIKACE v rámci týmu i 

mezi spolupracujícími týmy - formou školení, 

workshopu. 
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5.6 Fáze realizační 

5.6.1 Reorganizace závodů  

S ideovým návrhem ve zprávě z interního benchmarkingu: 

Rozšířit výrobní tým o osobu zodpovědnou za koordinaci změn nebo rozšířit takto 

zodpovědnost některého ze současných členů týmu.  

splývá rozhodnutí nejvyššího managementu o reorganizaci závodů Brose Kopřivnice a 

Rožnov.  Vedoucí projektů zámků, konstruktéři, plánovači kvality, kteří dosud byli 

lokalizováni v kopřivnickém závodě, budou přemístěni do patra budovy rožnovského 

výrobního závodu.  Cílem je umožnit fyzické sjednocení všech účastníků procesů od vývoje 

po výrobu zámků a tím podpořit integraci nevýrobních a výrobních činností v celém kontextu 

výrobkového portfolia. Tímto přemístěním se reálně otevře průchod pro okamžité jednání, 

vyjasňování organizování schůzek, řešení problémů a tím i zdokonalení a zrychlení celého 

procesu řízení změn. I když toto rozhodnutí s sebou přináší i některá negativa (personálního 

charakteru), myslím si, že pro proces řízení změn a jiných procesů, např. řešení reklamací, 

bude velkým přínosem.  

Je třeba mít na paměti, že mnozí členové zákaznických týmů pro některé projekty budou 

nadále situováni v Německu. V tomto případě bude odpovědnost za řízení změn přenesena na 

plánovače kvality, sídlícího v Rožnově, dle charakteru daného projektu.  

Plán pro uskutečnění projektu je červenec 2015.  

5.6.2 Změna v GECOS a školení  

 Informování výrobního týmu o schválené změně již od kroku 4 je současně v procesu 

schvalování. 

Školení aplikace GECOS jsou naplánovaná na 3x ročně a povinná pro všechny nově 

přijaté technické zaměstnance v závodě Rožnov.  
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5.7 Doporučení 

5.7.1 Zlepšení komunikace 

Všude, kde se pracuje v týmu, činnosti jednotlivých pracovníků na sebe navazují, 

prolínají se a podmiňují. Platí zásada, že každý člen týmu je za sebe zodpovědný, ale špatné 

pochopení jednoho pracovníka může narušit celý systém, může vyvolat vážné následky a 

zkomplikovat celou situaci pro všechny. Význam efektivní komunikace je o to podstatnější, 

mají-li spolu spolupracovat různé týmy, a obzvláště nejsou-li fyzicky nablízku. Není-li možno 

změnit danou organizační strukturu, je zde vždy možnost rozšířit vzájemné povědomí o práci, 

kterou oba nebo všechny zainteresované týmy vykonávají, jakým čelí problémům, kde přesně 

je „bolavé“ rozhraní způsobující nepochopení a nechtěné zmatkování. Doporučeníhodné jsou 

společné workshopy, nebo plánovaná školení s konkrétním zaměřením na funkce jednotlivých 

týmů a jejich členů. 

 

5.7.2 Měření v procesu řízení změn - návrh ukazatelů KPI  

Benchmarking by neměl být založen na pouhém konstatování, že je někdo v našem 

okolí lepší nebo slabší, ale na měření vhodně stanovených ukazatelů výkonnosti. [24] Klíčoví 

ukazatelé výkonnosti (KPI) pro měření řízení změn by měly mít specifický význam; jen 

smysluplné měření poskytuje managementu zpětnou vazbu, která je základnou včasného a 

přesného rozhodování. 

 Jednoduché hlášení o počtu změn by bylo zřejmě nesmyslné. Avšak reportování 

poměru schválených změn oproti celkovému počtu požadavků na změnu by již mohlo 

poskytnout účinné ohodnocení procesu. Čím nižší je tento ukazatel, tím viditelnější je 

skutečnost, že procesy změn neběží účelně a efektivně (ať již z jakýchkoliv důvodů), ale o to 

rychleji se může vedení podniku ptát po příčinách a žádat opatření. 

V návaznosti na zjištění, že efektivita procesu řízení technických změn není v  podniku 

měřena, navrhla jsem několik klíčových ukazatelů, které pokládám za použitelné v rámci celé 

organizace Brose:  
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• Počet přerušení, incidentů, problémů (chyb) způsobených neúspěšnou změnou. 

(v %) 

• Průměrná doba vývoje produktu. (v týdnech) 

• Poměr počtu zákaznických reklamací spojených s designovou změnou / celkové 

zákaznické reklamace. (v %) [25] 

• Poměr počtu změn v důsledku nesprávné specifikace (dokumentace) / celkový 

počet změn. (v %) 

• Poměr počtu neplánovaných změn nebo odchylek / plánované změny. (v %) 

• Poměr skutečné doby provedení změny (od schválení požadavku do uvolnění 

výrobku) / plánovaný čas. (v %) 

• Poměr skutečné náklady / rozpočet. (v %) 

 

Shrnujícím ukazatelem KPI může být poměr: 

• Počet neúspěšných nebo opožděných změn / Celkové změny 

 

Z tohoto výčtu možných ukazatelů je vhodné vybrat jen ty nejvíce vypovídající o 

efektivitě procesu. Volba jen několika klíčových ukazatelů závisí na rozhodnutí vyššího 

managementu, lépe ve spolupráci s managementem partnerského závodu. 

V zájmu zajištění toho, že proces budeme optimalizovat ve správných dimenzích, by 

měla být nová metrika rozvíjena spolu s tím, jak se mění priority organizace, její vnitřní 

prostředí, potřeby, přání a požadavky zákazníků. [26] 
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6 ZÁVĚR 

Změnový management je jedním z nejvýznamnějších procesů řízení v podniku. 

Zvládání řízen změn co nejefektivněji se stává více klíčovým procesem pro udržení 

konkurenceschopnosti firmy. Tato práce měla za úkol srovnat tento proces s týmž procesem u 

interního partnera, pokusit se nalézt lepší praxi a navrhnout kroky pro zlepšení.  

Dalo by se říci, že díky svému průběhu by tento projekt mohl být označen jako 

kolaborativní [4] benchmarking – tento typ srovnávání je chápán jako proces učení se, 

vyplývající ze společného úsilí a využití sdílených informací.  

V průběhu interního benchmarkingového projektu odpadá zaměření na tržní soupeření, 

zatlačování až vyřazování jednoho s druhým. Avšak výsledky dosahované uvnitř podniku se 

mohou použít ke srovnávání s údaji konkurenčních podniků. Když se benchmarking dostane 

do vnitřních útvarů podniku, stane se všeobecnou praxí a je třeba se postarat, aby mu lidé 

porozuměli, znali jeho metodiku a vyvarovali se zbytečných chyb. [27] 

Interní benchmarkingový projekt na toto téma nebyl nikdy v podniku Brose uskutečněn. 

Brose měří výkonnost svých procesů, je zaveden systém neustálého zlepšování, ale interní 

benchmarkingová metodika, určená k přenosu nejlepší nebo lepší Brose praxe mezi 

jednotlivými závody není vytvořena. Tato práce by mohla být podnětem pro zvážení dalších 

možností, kde by tato metoda zlepšování mohla být přínosná. Často jsou zdroje znalostí a 

lepší praxe na dosah, uvnitř jedné “rodiny”, avšak pro rozsáhlost organizace a rozmístění 

lokací po celém světě zůstávají nevyužity. 
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