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1 Úvod  
 

Téma integrace systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001 bylo vybráno z důvodu zvyšujícího se zájmu společností nejen o 

certifikaci podle první uvedené normy ISO 9001, ale zejména s ohledem na 

rostoucí počet společností certifikovaných podle dvou následně uvedených 

norem. Tento trend naznačuje, že certifikace podle zmíněných norem může být 

v blízké budoucnosti nejen běžným standardem, ale také základem integrovaného 

systému řízení pro všechny úspěšné společnosti. 

 

Rovněž české společnosti integrují požadavky těchto norem a vytváří 

jednotný integrovaný systém řízení pro celý podnik. Integrovaný systém řízení 

poté používají jako podnikový standard, který jim umožňuje řídit podnikové 

procesy nejen podle přání zákazníka, ale i ve shodě s legislativou zohledňující 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního 

prostředí. Další výhodou certifikovaného systému řízení je možnost pravidelných 

hodnocení a možnost prokázání plnění definovaných požadavků třetím stranám. 

 

 Nejprve vznikají normy řady ISO 9000, které jsou zaměřeny hlavně na 

vnímání požadavků zákazníka a jeho potřeb ve vztahu ke kvalitě, poté přichází 

normy řady ISO 14000, kde je kladen důraz hlavně na chování firem vůči 

životnímu prostředí a jeho ochranu. V neposlední řadě se do popředí dostávají 

normy řady OHSAS 18000, které jsou zacíleny na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. 

 

 Zásadní podmínkou při aplikaci požadavků uvedených norem je aktivní 

přístup vrcholového vedení. Pokud vedení pochopí a uzná přínos těchto standardů 

pro řízení společnosti a rozhodne se řídit podnikové procesy podle zmíněných 

norem, poté je nejjednodušším způsobem tyto standardy integrovat. Integrovaný 

systém managementu umožňuje docela nový přístup, pomocí něhož je spojen 

systém kvality, environmentu a bezpečnosti práce v jeden celek. 

  

 Tímto spojením je dosaženo synergického efektu, který je podstatně 

efektivnější, než kdyby byly zmíněné systémy řízeny samostatně. Jedné chyby je 
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potřeba se vyvarovat. Nesmí se jednat o celek sestavený z jednotlivých 

komponentů, který bude mít pro managery pouze omezené použití. Tento celek 

musí vycházet ze společných principů a pohledů na organizování a řízení 

podnikových procesů, využívání zdrojů, ale i aplikace procesního přístupu 

v rámci jednoho systému řízení. 

 

2 Současný stav řešené problematiky  
 

Pro současné podnikatelské prostředí je typické, že se neustále zvyšují 

nároky nejen na podnikové produkty, ale i na podmínky pro jejich vytváření. Tyto 

nároky se zvyšují zejména pod tlakem externího prostředí, především zákazníků 

nebo odběratelů, kteří často požadují, aby dodavatel prokázal svou důvěryhodnost 

např. certifikovanými systémy managementu kvality podle normy ISO 9001, 

environmentálního managementu podle normy ISO 14001 nebo managementu 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001.  

 
 Nejen požadavky zákazníků, ale i soustava ISO norem se neustále rozvíjí, 

a proto uplatňování požadavků podle normy ISO 9001 je stále častěji chápáno 

jako základní předpoklad pro prosperitu firmy. Úspěšné firmy musí navíc 

splňovat i požadavky dalších systémů řízení jako např. systému 

environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Vznikají tak integrované systémy řízení založené na standardu ISO 9001, 

který je považován za nejpropracovanější. Firmy taktéž zjišťují, že jim díky 

zavedení integrovaného systému řízení vznikají konkrétní přínosy. Jedná se 

zejména o: 

 

• úsporu finančních prostředků, snížení spotřeby energie a surovin, pokles 

vzniku odpadů, 

• zpřehlednění dokumentace, lepší specifikaci odpovědností a pravomocí,  

• zdokonalení výrobních procesů a snazší odhalování chyb, 

• snižování počtu pracovních úrazů a prevenci možných havárií, 

• garanci shody s platnou legislativou. 
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  Vývoj jednotlivých systémů managementu jde dál a do popředí se dostává 

komplexní podniková integrace. Nejedná se už pouze o integraci systémů řízení 

jakosti, environmentu a bezpečnosti práce. Integrovány jsou i další subsystémy 

jako systém controllingu, managementu znalostí, managementu rizik, 

managementu bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti firem. Dochází i 

k rozvoji systému ERP (Enterprise Resource Planning), který propojuje všechny 

podnikové procesy s účetními a finančními agendami. Ani to však není konečné 

stádium. V zájmu zajištění konkurenceschopnosti by se podnikový management 

měl zaměřit na integraci procesů jako jsou rozvoj dovedností zaměstnanců, 

povzbuzování lidské tvořivosti a kvality znalostí. 

 

 Posledním stále dosti opomíjeným prvkem, který by měl být pevně 

zakomponován do systémů řízení, je etické chování. Objevuje se pojem 

společenská odpovědnost organizací. Jedná se o stanovení etických zásad a 

principů, které většinou překračují požadavky norem i legislativy. Společenská 

odpovědnost firem je trend, který upřednostňuje optimální zisk před ziskem 

maximálním a dokáže organizaci zajistit dlouhodobou prosperitu. Etika by mohla 

být právě tím hledaným základním kamenem a pojítkem pro celopodnikové 

integrované systémy řízení. 

 

 Literatura ve světe i v České republice se zaměřuje hlavně na systém 

managementu kvality. Jednotliví autoři se pak zabývají statistickými metodami 

v řízení kvality, filozofií TQM, přístupem Six Sigma, vyhodnocováním 

spokojenosti zákazníka nebo neustálým zlepšováním. Rovněž oblast BOZP je 

také poměrně podrobně popsána v literatuře i platné legislativě. Nejméně 

pozornosti je věnováno environmentálnímu managementu. 

 

 Integrovanému systému řízení zahrnujícímu systémy řízení kvality, 

životního prostředí a bezpečnosti práce se v domácí literatuře nejčastěji věnují 

Nenadál1 a Veber2. V dostupné světové literatuře je integrovaný systém řízení 

                                                
1 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2006. 1.sv a 2.sv. 
2 VEBER, J. a kol. Management kvality environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 358 s. 
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popsán v americké směrnici3. K českým autorům orientujícím se na problematiku 

společenské odpovědnosti organizací patří např. Petříková4, Pavlík a Bělík.5 Ze 

zahraničních autorů se jedná o trio Perrini, Poqutz, Tencati6. 

 

3 Cíle disertační práce 
 
 

Účelem disertační práce je napomoci k rozvoji problematiky integrovaných 

systémů řízení, a to hlavně ve fázi implementace a správy integrovaného systému 

řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. S ohledem na 

rozsáhlost problematiky se práce zaměřuje především na rozšíření poznatků 

v rámci stanovených cílů.  

 

 Hlavním souhrnným cílem je identifikovat zvyklosti firem při zavádění 

integrovaného systému řízení, navrhnout syntézu požadavků norem ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001 a posoudit slučitelnost normy SA 8000 s požadavky 

uvedených norem. 

 

 Výzkumným cílem této práce je provést průzkum zaměřený na získání 

praktických zkušeností se zaváděním integrovaného systému řízení a identifikovat 

zvyklosti a postup firem při zavádění integrovaného systému řízení. Následně 

provést průzkum zaměřený na stanovení míry plnění požadavků normy SA 8000. 

 

Pedagogickým cílem práce je shromáždit z dostupné literatury a 

provedeného výzkumu poznatky o integrovaných systémech řízení a standardu    

SA 8000, které by mohly sloužit jako podklad pro výuku předmětů zabývajících 

se systémy řízení. 

 

                                                
3 Guidelines for integrating process safety management, environment, safety, health and quality. 

New York: Center for Chemical Process Safety of the  American Institute of Chemical Engineers, 
1996.  
4 PETŘÍKOVÁ, R. Společenská odpovědnost organizace. Ostrava: Dům techniky, 2008. 184 s.  
5 PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ní 

dál. Praha: Grada Publishing, 2010. 169 s. 
6 PERRINI, F., POQUTZ, S., TENCATI, A. Developing corporate responsibility: a European 

respective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006. 250 s. 
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 Praktickým cílem doktorské disertační práce je posoudit požadavky 

českých technických norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 z hlediska 

jejich slučitelnosti a provést syntézu požadavků těchto norem. Následně posoudit 

slučitelnost normy SA 8000 s normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

Výše zmíněné cíle evokovaly úvahy o dané problematice a zároveň ukázaly 

nové náměty k možnému výzkumu. Tyto náměty byly motivací ke stanovení 

hypotéz, které budou následně v disertační práci podrobeny analýze. 

 

Hypotéza 1: Na základě analýzy literatury pro integrované systémy řízení 

a zkušeností z praxe se zaváděním integrovaného systému řízení lze předpokládat, 

že firmy při zavádění integrovaného systému řízení nepostupují standardizovaně 

a mají pro zavedení rozdílné motivy, očekávání, postupy a narážejí na odlišné 

problémy. Tato hypotéza bude ověřena na základě dotazníkového šetření u 

náhodného vzorku firem, které mají zaveden integrovaný systém řízení. Pro 

vyhodnocení získaných dat bude použito sloupcových grafů a výsledky budou 

seřazeny podle dosažených četností. 

 

Hypotéza 2:  Na základě analýzy požadavků normy SA 8000 a podnikové 

praxe lze předpokládat, že společnosti již některé požadavky normy SA 8000 

naplňují. Pro ověření této hypotézy bude nejprve provedeno dotazníkové šetření, 

které ověří plnění vybraných požadavků. Plnění požadavků bude vyhodnoceno 

pomocí kumulativních četností odpovědí jednotlivých respondentů.  

 

Hypotéza 3: Na základě analýzy požadavků českých technických norem 

pro systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a 

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze předpokládat, že 

integrace požadavků jednotlivých norem do jednotného souhrnu je možná.  Pro 

ověření této hypotézy bude nejprve vytvořena jednotná struktura kapitol 

zmíněných norem a poté budou požadavky jednotlivých kapitol metodou syntézy 

integrovány do jednotného celku. 
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4 Použité metody při zpracování tématu 
 

 Pro dosažení definovaných cílů, ověření hypotéz a formulaci závěrů bude 

v disertační práci využito různých metod. Použití metod v průběhu zpracování 

jednotlivých částí nebude jednoznačně předurčeno a bude záviset na konkrétních 

cílech jednotlivých kapitol. Dá se tedy předpokládat, že některé metody se budou 

vyskytovat častěji a jiné naopak ojediněle. Mezi stěžejní metody patří zejména 

metody sociologického výzkumu, logické metody vycházející ze základů formální 

logiky a metody tvůrčího myšlení. 

 

Metody sociologického výzkumu byly využity v rámci průzkumu 

zaměřeného na získání zkušeností se zaváděním integrovaného systému řízení a 

průzkumu zaměřeného na stanovení míry plnění požadavků normy SA 8000. 

Nový a Surynek uvádí: „Sociologický výzkum je cílevědomé, systematické a 

organizované získání, zpracování a interpretace informací o sociální dimenzi 

objektivní reality.“7  

 

V práci se pracovalo především s metodou dotazování. V rámci této 

metody bylo využito techniky osobního rozhovoru pro získání co 

nejkonkrétnějších informací a techniky písemného dotazování za účelem oslovení 

co největšího počtu respondentů. Navržený dotazník byl tvořen otázkami 

otevřenými, polootevřenými i uzavřenými, aby bylo možno otázky nejen 

vyhodnocovat, ale aby byl dán respondentům i maximální prostor se vyjádřit. 

 

Logické metody - vycházejí ze základů formální logiky a v disertační 

práci byla využita především analýza a syntéza. Analýza: „znamená rozbor 

neboli metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší.“
 8

 

Nejprve byly analyzovány poznatky z dostupné literatury a v praktické části byla 

provedena také analýza požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 

za účelem určení jejich slučitelnosti.  

 

                                                
7 NOVÝ, I., SURYNEK, A., a kol. Sociologie pro ekonomy a managery. Praha: Grada Publishing, 
2006. 252-257 s. 
8 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN – Pedagogické nakladatelství, 2005. 23 s. 
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Syntéza: „je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí 

do jednoho celku“
 9 a patří k jedné z nejpoužívanějších metod v této doktorské 

disertační práci. Při tvorbě disertační práce bylo analyzováno množství informací 

a dat, které bylo nutné sloučit do logických komplexů. Následně z nich na základě 

syntézy byly formulovány závěry a shrnutí. Syntéza je vhodná i ke kreaci nových 

celků a pohledů, a proto byla využita i k tvorbě integrovaného souhrnu požadavků 

norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

Metody tvůrčího myšlení přispívají k tvorbě nových námětů a jejich 

hodnocení nejen na základě práce s volnou asociací, ale i následnými 

myšlenkovými kombinacemi. Protože se v týmové práci skrývá obrovský 

potenciál, byla aplikována i metoda brainstormingu. Výsledky úvah 

brainstormingu byly získány především díky osobní účasti autora na poradách 

managementu v nadnárodní výrobní společnosti. K tvůrčím metodám použitým 

v disertační práci patří: 

 

 Metoda kompromisu vybírá prvky nejlepších návrhů a jejich propojením 

se dospívá k nejefektivnějším řešením. V průběhu zpracování disertační práce 

byly získávány informace z internetu, publikací a vědeckých knih, které byly 

následně uspořádány a vyhodnoceny metodou kompromisu. Dále byla aplikována 

metoda odložení, kdy byly nevyřešené problémy po určitém čase znovu 

přezkoumány  a často byl nalezen nový přístup či pohled na daný problém. 

 

5 Obsah práce a její struktura 

 

Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol. Teoretická část začíná úvodem 

a následně je rozpracována v prvních dvou kapitolách. Praktická část je rozdělena 

na 4 kapitoly. Disertační práce je ukončena závěrečným shrnutím výsledků 

disertační práce. 

 

 

                                                
9 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN – Pedagogické nakladatelství, 2005. 726 s. 
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ÚVOD 

 V úvodu je vymezen význam integrovaného systému řízení pro české 

společnosti a jsou zde také objasněny důvody, proč byla zvolena problematika 

integrovaných systémů řízení. 

 

TEORETICKO – METODICKÁ ČÁST 

 Teoreticko metodická východiska jsou rozpracována v prvních dvou 

kapitolách disertační práce. V první kapitole je popsán současný stav 

problematiky a jsou zde stanoveny cíle, hypotézy a metody práce. Druhá kapitola 

se věnuje teoretickým východiskům pro management kvality, environmentu a 

bezpečnosti práce. 

1 VYMEZENÍ TÉMATU A FORMULACE CÍLŮ PRÁCE 

1.1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY, PROBLÉMY A PŘÍLEŽITOSTI 

1.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

1.3 POUŽITÉ METODY PŘI ZPRACOVÁNÍ TÉMATU 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY A VÝCHODISKA 

2.2 HISTORIE PŘÍSTUPŮ  MANAGEMENTU KVALITY, ENVIRONMENTU A 

BEZPEČNOSTI PRÁCE 

2.2.1 Historie přístupů managementu kvality 

2.2.2 Historie manažerských přístupů k ochranně životního prostředí 

2.2.3 Historie manažerských přístupů zaměřených na bezpečnost práce 

2.3 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY PRO OBLAST MANAGEMENTU KVALITY 

2.3.1 Základní charakteristika systému managementu podle normy ISO 

9001 

2.3.2 Základní charakteristiky dalších standardů pro management 

kvality 

2.4 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY PRO OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

2.5 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY PRO OBLAST MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI PRÁCE A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

2.6 OSTATNÍ MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY, MODELY A PRAVIDLA 

2.7 TOTAL QUALITY MANAGEMENT – TQM 
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2.7.1 TQM – nekodifikované přístupy 

2.7.2 TQM – kodifikované přístupy 

2.8 PRINCIPY  INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 

2.9 12 PILÍŘŮ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

2.10 SHRNUTÍ 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 Praktická je část je rozpracována ve čtyřech kapitolách. V kapitole tři a 

čtyři byly provedeny a vyhodnoceny dva výzkumy. První z nich byl zaměřen na 

získání poznatků se zaváděním integrovaných systémů řízení v praxi a cílem 

druhého výzkumu bylo stanovení míry plnění požadavků normy SA 8000. V páté 

kapitole byly integrovány požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001. V šesté kapitole byla zkoumána možnost integrace požadavků těchto tří 

norem s požadavky normy SA 8000. 

 

3 PRŮZKUM ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 

V PRAXI 

3.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO PRŮZKUM 

3.2 VLASTNÍ PRŮZKUM 

3.3 SHRNUTÍ 

4 PRŮZKUM MÍRY PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NORMY SA 8000 

4.1 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMU 

4.2 VLASTNÍ PRŮZKUM 

4.3 SHRNUTÍ 

5 INTEGRACE POŽADAVKŮ NOREM ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 

5.1 NÁVRH RÁMCOVÉHO POSTUPU PRO  ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO 

SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

5.2 ANALÝZA POŽADAVKŮ MEZINÁRODNÍCH NOREM 

5.3 PŘEVODNÍ TABULKA 

5.4 NÁVRH SYNTÉZY  POŽADAVKŮ PRO INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ 

5.5 INTEGRACE POŽADAVKŮ  - PŘEDMĚT, ODKAZY A DEFINICE (KAP. 1-3)  
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5.6 INTEGRACE POŽADAVKŮ - POŽADAVKY (KAP. 4)  

5.7 INTEGRACE POŽADAVKŮ - ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU (KAP. 5)  

5.8 INTEGRACE POŽADAVKŮ - MANAGEMENT ZDROJŮ (KAP. 6)  

5.9 INTEGRACE POŽADAVKŮ  - REALIZACE PRODUKTU (KAP. 7)  

5.10 INTEGRACE POŽADAVKŮ - MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ (KAP. 8)  

5.11 SHRNUTÍ 

6 ROZVOJ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ 

6.1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

6.2 POŽADAVKY NORMY SA 8000 

6.3 SHRNUTÍ 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Závěrečné shrnutí uvádí nejen výčet výsledků a poznatků obou částí 

disertační práce, ale jsou zde také shrnuty přínosy a využití cílů práce v oblasti 

vědecko-výzkumné, didaktické, praktické a výsledky hodnocení hypotéz. 

 

6 Závěrečné shrnutí výsledků disertační práce 
 
 
 Doktorská disertační práce se zabývala problematikou integrovaného 

systému řízení, který integruje požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001. Záměrem práce bylo shromáždit z literatury dostupné informace o 

integrovaných systémech řízení, získat nové poznatky na základě uskutečněného 

výzkumu a následně tato data zpracovat tak, aby byla využitelná nejen pro 

společnosti, které již mají zaveden integrovaný systém řízení, ale i pro společnosti 

připravující se na vlastní certifikaci. V textu byly také prezentovány návrhy pro 

efektivnější zavedení a  řízení integrovaných systémů řízení. 

 

 Disertační práce byla rozdělena do 6 kapitol. Teoretická část se skládala ze 

dvou kapitol. První kapitola se zaměřila na vymezení tématu a formulaci cílů. 

Druhá kapitola je uvedena definováním základních pojmů a východisek pro 

systémy managementu a přiblížením historie přístupů managementu kvality, 

životního prostředí a bezpečnosti práce. 
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 Druhá kapitola rovněž nabízí poměrně rozsáhlý výčet dostupných 

standardů pro systémy řízení. Standardy byly seskupeny do tří oblastí – kvality, 

životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě již známých 

standardů uváděných v literatuře, zde byly zařazeny i nově vznikající standardy, 

které jsou často nabízeny v rámci konzultačních nebo certifikačních služeb. 

Účelem disertační práce nebylo analyzovat, který z uvedených standardů má 

potenciál být žádaný z pohledu firmy, ale především poskytnout základní 

informace o dostupných standardech. 

 

 Úspěšnost připravovaných či aktualizovaných standardů je hodnocena 

v konečném důsledku až koncovým zákazníkem. Je to především firma, která na 

jedné straně porovnává zvýšené náklady na zavedení nového standardu a na druhé 

straně benefity jako vyšší konkurenceschopnost, výnosy plynoucí ze zavedení 

standardu, lepší image společnosti atd. Je to překvapivě efektivní selekce, kdy o 

úspěšnosti standardu rozhoduje převaha benefitů nad náklady a naopak. 

 

 V druhé kapitole není opomenut ani pojem TQM jako výchozí prvek pro 

systémy řízení a je zde přiblížena modifikace TQM do modelů úspěšnosti jako 

např. EFQM. V modelu EFQM je zmíněn i princip sociální odpovědnosti, který 

byl inspirací pro praktickou část disertační práce, ve které byla analyzována 

norma SA 8000 z pohledu dalšího rozvoje integrovaných systémů managementu. 

Druhá kapitola je zakončena definováním všeobecných principů pro tvorbu 

integrovaných systémů řízení a vymezením průnikových oblastí a společných 

prvků pro vybudování a integraci systémů řízení. 

 

 Třetí kapitola je zaměřena na zjištění poznatků týkajících se zavádění 

integrovaných systémů řízení, které byly v rámci provedeného průzkumu získány 

přímo z praxe. Tato data jsou následně vyhodnocena v rámci sloupcových grafů a 

jsou navrženy i kroky pro zavádění integrovaného systému řízení. Některá data z 

výzkumu jsou využívána i v praktické části disertační práce. Výsledná míra shody 

odpovědí jednotlivých respondentů u stanovených otázek dosáhla pouze 34,97% 

celkové shody a touto hodnotou byla potvrzena platnost hypotézy č.1. 
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 Na základě provedeného průzkumu a dostupných informací je integrovaný 

systém řízení nutno vnímat jako způsob řízení, který umožňuje optimalizovat 

procesy a stanovit způsob jejich monitorování a měření. Úspěch integrovaného 

systému řízení v oblasti kvality je posuzován organizací za pomoci ukazatelů jako 

snížení počtu vadných produktů, snížení počtu reklamací a na druhé straně 

zvýšení spokojenosti zákazníků, jejich trvalou loajalitou a důvěrou v nabízené 

služby či produkty. Častým motivem pro zavedení systému řízení kvality, který 

vyplynul z výzkumu, je získání konkurenční výhody při veřejných zakázkách. 

 

 Ukazatelem úspěšnosti integrovaného systému řízení v oblasti životního 

prostředí je efektivní využívání zdrojů, zanedbatelné dopady podnikání na životní 

prostředí a dodržování platných legislativních požadavků. V oblasti bezpečnosti 

práce se jedná o předcházení nebo snížení pracovních rizik, která ohrožují 

zaměstnance společnosti a dodržování platných legislativních požadavků. 

 

Nosným tématem průzkumu bylo získání praktických zkušeností při 

zavádění integrovaného systému řízení a následně i určení přínosu ze zavedení 

integrovaného systému řízení. Motivem pro zaměření výzkumu tímto směrem byl 

také poznatek z praxe, že pokusy o vyjádření přínosu v měřitelných jednotkách 

často končí na hypotézách podložených hlavně spekulacemi či nedostatkem 

měřitelných dat. Provedený výzkum tedy nebyl postaven na měřitelných datech, 

ale na zkušenostech odpovědných pracovníků pro integrovaný systém řízení. 

Výzkum proto přinesl poznatky a informace, které se pomocí měřitelných metod 

obtížně získávají a nabídnul nový pohled na integrovaný systém řízení přímo 

z praxe. 

 

 Čtvrtá kapitola se zaměřila na standard SA 8000, o kterém se sice hodně 

mluví, nicméně v praxi je aplikován pouze minimálně. Cílem provedeného 

průzkumu bylo zjistit nejen povědomí o tomto standardu, ale hlavně do jaké míry 

jsou již požadavky tohoto standardu v českých podmínkách uplatňovány. 

Výzkum se taktéž snažil zjistit potenciál a uplatnění standardu u českých firem. 

V návaznosti na výsledky průzkumu je nutno pohlížet na současnou situaci při 

aplikaci normy SA 8000  poměrně kriticky, a proto jsou v práci uvedeny 

možnosti, jak tento nepříznivý stav změnit.   
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 Průzkum plnění požadavků normy SA 8000 zároveň otevřel téma sociální 

odpovědnosti firem, které je podrobněji rozpracováno v šesté kapitole. Provedený 

výzkum potvrdil hypotézu č.2 a stanovil míru plnění požadavků normy SA 8000 

na 85%. Míra plnění je překvapivě vysoká s ohledem na skutečnost, že české 

společnosti jsou z požadavků této normy certifikovány pouze výjimečně. 

 

 Pátá kapitola nejprve rozpracovává návrh postupu pro zavádění 

integrovaných systémů řízení, který byl navržen a ověřen v rámci předchozího 

průzkumu cíleného na získání poznatků při zavádění integrovaných systémů 

řízení. Následně byly analyzovány požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 a integrovány do jednotné struktury. Pro integraci požadavků 

těchto norem byla vytvořena převodní tabulka, která vychází ze struktury normy 

ISO 9001. Jedná se o nový útvar, který v takovéto podobě žádná ze zmíněných 

norem neuvádí. 

 

 V druhé části páté kapitoly jsou integrovány požadavky všech tří 

analyzovaných standardů, přičemž se vychází ze struktury převodní tabulky. 

Výstupem integrace je komplexní souhrn všech požadavků standardů ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001 do jednotného celku. Zpracovaný souhrn ulehčuje 

vyhledávání požadavků pro integrovaný systém řízení a napomáhá při pochopení 

souvislostí a vztahů mezi jednotlivými systémy. Syntéza požadavků pro 

integrovaný systém řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

představuje odlišný pohled, který se sice logicky nabízí, ale v současnosti 

neexistuje standard, který by požadavky těchto norem integroval a bylo možno 

podle něj společnosti certifikovat. Výsledná syntéza integruje požadavky všech 

standardů do jednotného celku a  potvrzuje platnost hypotézy č.3. 

 

 Šestá kapitola otevírá téma sociální odpovědnosti firem. Problematika 

sociální odpovědnosti firem navazuje na výzkum, který byl rozpracován ve čtvrté 

kapitole. Záměrem šesté kapitoly bylo analyzovat jednotlivé požadavky normy 

SA 8000 a následně navrhnout jejich syntézu s požadavky pro integrovaný systém 

managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Na základě 

analýzy normy SA 8000 lze hodnotit požadavky normy SA 8000 jako plně 

integrovatelné s požadavky všech uvedených norem. Je nutno říci, že u normy SA 
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8000 byl podkladem pouze anglický originál normy, protože český překlad není 

na stránkách organizace SAI (Social accountability international) publikován10. 

 

 Na základě průzkumu a analyzovaných literárních pramenů vyplynuly 

následující benefity, které získají společnosti ze zavedení integrovaného systému 

řízení:  

 

• sjednocení politik a integrované plánování cílů k jejich dosažení, 

• vyjasnění konfliktních vztahů a zlepšení komunikace, 

• snížení nákladů na výcvik a osobní rozvoj zaměstnanců, 

• zjednodušené rozhodování pomocí stanovení odpovědností a pravomocí, 

• výstupy z procesů jsou řízeny na základě společného monitorování vstupů 

a výstupů, 

• pochopení vzájemných souvislostí pro stanovování priorit zlepšování, 

• zdokonalení orientace managerů v legislativních požadavcích. 

 

 Úspěšné zavedení integrovaného systému řízení a jeho uznání všemi 

zaměstnanci vychází ze zdůrazňování přínosu tohoto systému pro zvýšení 

efektivity podnikových procesů. Další nezbytnou podmínkou je stanovení 

odpovědností a pravomocí. Zejména by měla být vyzdvižena klíčová role 

vedoucích pracovníků. Je nutno konstatovat, že pokud je podpora vedení slabá 

nebo pouze předstíraná, jakýkoliv systém řízení je už předem odsouzen k nezdaru. 

Tato situace může nastat, pokud snaha získat certifikát pramení např. pouze 

z nutnosti získat certifikát pro snazší přístup k obchodním zakázkám.  

 

 V takovém případě se jedná především o správu dokumentace, která pro 

společnost má pouze minimální význam. Ani důsledné uplatňování požadavků 

norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 nemusí být zárukou vynikajících 

ekonomických výsledků. Veber konstatuje:11 Zavedení integrovaného systému 

                                                
10 Social Accountability International [online]. [cit. 1.ledna 2010].  Dostupné na World Wide 
Web: http://www.sa-intl.org/. Organizace SAI je tvůrcem normy SA 8000. 
11 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 358 s. 
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řízení je pouze vstupenkou, ne však místenkou na konkurenceschopnost na 

náročných domácích i zahraničních trzích. 

 

7 Přínosy a využití disertační práce 

 
 Přínosy práce jsou především naplněním tří dílčích cílů, které byly 

stanoveny v úvodu práce.  

 
 V oblasti vědecko-výzkumné je to především sumarizace informací o 

známých, ale i nových standardech, modelech a přístupech k systémům řízení. 

Dále pak integrace požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 do 

jednoho kompaktního celku, který stanovuje pro všechny tři standardy jednotnou 

strukturu, založenou na číslování normy ISO 9001. Nové poznatky vyplynuly i z 

provedeného průzkumu na společenskou odpovědnost firem dle normy SA 8000. 

Následně byl prezentován návrh integrace požadavků definovaných standardem 

SA 8000 s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pro 

integrovaný systém řízení. 

 

 V oblasti didaktické mohou zpracované informace využít zejména 

bakalářské a magisterské studijní programy, ve kterých jsou vyučovány předměty 

se zaměřením na systémy řízení. V disertační práci studenti naleznou nové 

poznatky vyplývající z provedených průzkumů a také sumarizované informace 

z analyzovaných literárních zdrojů. 

 

 V oblasti praktické může disertační práce sloužit vedoucím pracovníkům 

odpovědným za funkčnost integrovaného systému řízení, kteří mají zájem získat 

z jednoho zdroje informace o souhrnných požadavcích na integrovaný systém 

řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Provedený průzkum 

podává informace nejen o postupu práce, ale také o překážkách při zavádění 

integrovaného systému řízení. Výstupem ze získaných dat je také návrh postupu 

pro zavádění integrovaného systému řízení. Firmy chystající se rozšířit podnikový 

systém řízení o požadavky normy SA 8000 naleznou v disertační práci návrh, jak 
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integrovat požadavky normy SA 8000 do již zavedeného integrovaného systému 

řízení. 

 

 Závěrem je nutno konstatovat, že zpracovaná problematika je poměrně 

obsáhlá, a proto další rozvíjení tématu lze spatřit například v analýze nově 

vznikajících standardů a jejich potenciálu pro řízení firem, ověření navržené 

integrace požadavků z pohledu uživatelské přívětivosti, podrobnější ověření 

použitelnosti standardu SA 8000 pro praxi a rozvinutí integrovaných systémů 

managementu o další standardy. 

 

8 Anotace 
 

Předmětem disertační práce je problematika integrovaných systémů řízení 

podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Toto téma bylo zvoleno 

nejen z důvodu stále se zvyšujícího zájmu společností o certifikaci podle první 

uvedené normy ISO 9001, ale zejména s ohledem na rostoucí počet společností 

certifikovaných podle dvou následně uvedených norem.  

 

Hlavním cílem práce je identifikovat zvyklosti firem při zavádění 

integrovaného systému řízení, navrhnout syntézu požadavků norem ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001 a posoudit slučitelnost normy SA 8000 s požadavky 

uvedených norem. Pro dosažení hlavního cíle jsou definovány podpůrné cíle a tři 

výchozí hypotézy. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

nejprve stanoveny hypotézy, cíle a metody práce a poté rozpracována teorie pro 

systémy řízení. V praktické části je proveden výzkum, který se zaměřil na 

zkušenosti firem se zaváděním integrovaného systému řízení a míru plnění 

požadavků normy SA 8000 v českých společnostech. 

 

Na základě podnětů z výzkumu je navržen postup pro zavádění 

integrovaných systémů řízení a provedena integrace požadavků standardů ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V práci je vysloven názor, že v blízké 
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budoucnosti bude docházet k rozšiřování integrovaných systémů řízení o další 

standardy. Do popředí pozornosti se dostává standard SA 8000, a proto jsou 

v práci analyzovány požadavky normy SA 8000 z pohledu integrovaného systému 

řízení. 

 

Výsledkem práce je sumarizace a systematizace získaných poznatků. Za 

přínos lze považovat výsledky provedených výzkumů, navrženou syntézu 

požadavků normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a analýzu slučitelnosti 

těchto standardů s požadavky normy SA 8000. 

 

9 Abstract 
 

 Theme of integrated management system according to standards ISO 

9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 was chosen because of permanently 

growing interest of companies in not only the certification according to the first 

mentioned standard, but mainly considering the growing number of companies 

certified according to the other two standards. 

 

 The main aim of the doctoral thesis is to identify the company practice 

during implementation of integrated management system, to suggest the 

requirements fusion of standards ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and to 

assess the compatibility of standard SA 8000 with the above mentioned standards. 

Supporting targets and three original hypotheses were defined to achieve the main 

target. 

 

 The doctoral thesis is divided into a theoretical and practical part. The 

theoretical part first determines hypotheses, aims and methods and then deals with 

the theory for management systems. The practical part describes the research 

focusing on companies experience with implementation of integrated 

management system and fulfillment ratio of standard SA 8000 requirements in 

Czech companies. 
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 Base on research signal is proposed process for implementation of 

integrated management system and there are integrated requirements of standards 

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. In doctoral thesis is pronounced an 

opinion, that in near future will be further development of integrated management 

system and integration will be extended by another standards. 

 

 The result of doctoral thesis is summarization and systemizing of acquired 

knowledge. The results of research, incorporation of ISO 9001, ISO 14001 and 

OHSAS 18001 requirements and analysis of their compatibility with requirements 

of standard SA 8000 can be considered as the contribution of the thesis. 
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