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Abstrakt 

Úsp�ch podnikatelských subjekt� v dnešním konkuren�ním prost�edí je dán                 

mj. i  jejich schopností rychle identifikovat a eliminovat mezery ve vlastní výkonnosti. 

To úzce souvisí s nutností poznání vlastní firmy, které je bezesporu nutnou  podmínkou 

pro získání a udržení vlastní konkurenceschopnosti. Diserta�ní práce reaguje na 

uvedenou skute�nost a na všeobecnou pot�ebu zam��it se na problematiku firemního 

sebehodnocení a pot�ebu tvorby vhodné metodiky zlepšovatelsky orientovaného 

firemního sebehodnocení akceptovatelné pro malé a st�ední podniky.  

V diserta�ní práci je problematika firemního sebehodnocení analyzována                     

a hodnocena komplexn� i v mén� známých souvislostech, což poskytuje ucelený pohled 

na danou problematiku. Diserta�ní práce vymezuje relevantní pojmy vztahující se 

k tématu diserta�ní práce a uvádí je do vzájemných souvislostí. Ve vazb� na analýzu 

sou�asného stavu v oblasti firemního sebehodnocení je zájem sm��ován zejména na 

p�iblížení nejrozší�en�jších a nejznám�jších model� používaných pro firemní 

sebehodnocení. Velmi d�ležitou �ást analytické �ásti diserta�ní práce tvo�í vymezení 

základních p�ístup� k firemnímu sebehodnocení a bližší specifikace diagnosticky 

koncipovaného firemního sebehodnocení.    

Další �ást diserta�ní práce obsahuje vlastní návrh metodiky firemního 

sebehodnocení zam��ené na formování a udržování konkurenceschopnosti. Uvedená 

metodika je založena na diagnosticky orientovaném firemním sebehodnocení a je 

ur�ena p�edevším malým a st�edním výrobním podnik�m certifikovaným dle                       

ISO 9001/2000. P�edkládaná metodika, která byla s pozitivním výsledkem ov��ena ve 

st�edním výrobním podniku, vychází z vlastního rámcového modelu a algoritmu 

navrženého pro implementaci a realizaci firemního sebehodnocení.   
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Abstract 

Present highly competitive environment has significantly contributed to the state 

in which success of entrepreneurial subjects is conditioned among others by their ability 

to identify and eliminate gaps in their performance as fast as possible. It is inevitably 

connected with the necessity to know the firm itself, which is one of the 

unexceptionable condition of reaching and maintaining competitiveness.                            

The dissertation thesis reacts to above shown fact and to generally perceived want of 

suitable methodology of organizational self-assessment aimed at improvement for small 

and middle enterprises.       

The issue of organizational self-assessment is analyzed and assessed complexly 

in this dissertation thesis. Also less known  connections and relationships as to the issue 

of organizational self-assessment are given here, which provides a desirable 

comprehensive view. In the dissertation thesis there are also specified relevant 

definitions relating to the  subject of the dissertation thesis. The definitions are specified 

in mutual relationships, which increases their value in light of their contribution both to 

theory and to practice. In relation to the analysis of the present state in the sphere of 

organizational  self-assessment,  the dissertation thesis introduces the most spread and 

best known models used for organizational self-assessment. A very important             

part of the analytical part is created by the determination of basic approaches to 

organizational  self-assessment  with  closer  specification  of  diagnostically  oriented  

self-assessment.  

A pivotal part of the dissertation thesis is represented by my own draft of the 

methodology of organizational self-assessment aimed at formation and maintenance of 

competitiveness. This methodology is based on diagnostically oriented organizational 

self-assessment and is intended above all for small and middle manufacturing 

enterprises that are certified according to the ISO 9001/2000 standard. Submitted 

methodology was verified with positive result in a middle manufacturing enterprise. 

The methodology itself is based on a frame model and on an algorithm that should 

facilitate the implementation and regular realization of the organizational                          

self-assessment.   
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1 Úvod 

Stále náro�n�jší zákazníci, konkurence a rapidní technologické zm�ny nutí stále 

více firem1 hledat nové zp�soby, jak dosáhnout a udržet si konkuren�ní výhodu. To 

klade vyšší nároky na nástroje a prost�edky �ízení, které zlepšují �i mohou zlepšit 

schopnost firem úsp�šn� se v  takto determinovaném prost�edí pohybovat. 

Podnikatelské subjekty jsou nuceny zejména neustále p�izp�sobovat svoji nabídku 

výrobk� a služeb a také interní procesy, systémy a zdroje dynamickým pot�ebám 

zákazník� a sledovat všechny možné konkurenty nezávisle na odv�tví, ve kterém 

p�sobí. To významn� p�isp�lo k tomu, že mottem dnešních �eských firem se op�t stává 

„d�lání správných v�cí správn�“ a „neustálé zlepšování se“, což zcela logicky 

vyvolávalo a stále vyvolává poptávku po vhodných metodách a nástrojích, které mohou 

podnik�m v t�chto snahách pomoci. Z výše uvedeného plyne, že jednou 

z nejd�ležit�jších schopností dnešních firem je schopnost rychle se m�nit a reagovat. 

�as se stal, ve spojení s cenou a jakostí,  jedním z nejvýznamn�jších konkuren�ních 

faktor�. Tato triáda - cena (resp. náklady), kvalita a �as - p�edstavuje strategickou tržní 

koncepci C-Q-T (104). Neustále rostoucí konkurence nutí výrobce zvyšovat kvalitu2 a 

snižovat dobu reakce pot�ebnou pro spln�ní nových požadavk� a o�ekávání zákazník� a 

to vše za co nejnižší cenu. Situace je o to složit�jší, že prvky této  triády faktor� se 

navzájem významn� ovliv�ují a jsou vzájemn� provázány, což �iní situaci mnohem 

obtížn�jší.   

Je tedy logické, že jedním z d�ležitých atribut� sou�asné firmy je schopnost 

rychlého a cíleného zlepšování, p�i�emž pod pojmem zlepšení je nutné chápat                       

i schopnost zcela nahradit n�co nevyhovujícího. Specifickým úsilím v chování každé 

organizace musí být zabezpe�ení neustálého zlepšování, které se musí projevit 

v celkové výkonnosti podniku. P�íležitosti ke zlepšování musí ovšem cílen� vyhledávat, 

jak uvádí mj. i mezinárodn� uznávaná kapacita P. F. Drucker (26). Hledání p�íležitostí 

tedy není otázkou náhody, jedná se o cílev�domý proces. Stejn� tak je nutné vzít 

v úvahu skute�nost, že zlepšování nesmí být v žádném p�ípad� považováno za 

jednorázovou a nahodilou záležitost, která je ukon�ena dosažením vyt�eného cíle. 

                                                
1 Termín „firma“ je pro ú�ely této diserta�ní práce, není-li uvedeno jinak, chápán jako synonymum pojmu 
„podnikatelský subjekt“ �i „podnik“.     
2 Úrove� jakosti, která p�ed n�kolika lety p�edstavovala konkuren�ní výhodu se stala v mnohých oborech 
standardem. Stejný trend lze o�ekávat i v budoucnu. 
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Dosažený stav musí být východiskem pro další proces zlepšování. K této �ásti 

firemního �ízení je nutné p�istupovat systémov� a systematicky s ohledem na pot�ebu 

integrovaného �ízení.  

V p�ípad�, že chce být podnikatelský subjekt v sou�asné dob� úsp�šný, musí 

využívat veškeré vhodné p�íležitosti, které se mu nabízejí a usilovat o optimální úrove�

spokojenosti zainteresovaných stran. Tato �innost je velmi náro�ná, a proto docházelo             

a stále dochází k výraznému nár�stu zájmu o r�zné metody a nástroje �ízení, jejichž 

správné využití m�že p�isp�t ke zvýšení výkonnosti a kvality produkce. Navzdory 

skute�nosti, že neexistuje všeobecn� platný návod jak dosahovat úsp�chu, z logiky v�ci 

vyplývá, že jednu z  významných rolí v dnešních podnicích bude sehrávat proces 

firemního sebehodnocení ( process of organizational self-assessment).  

Dnešní styl �ízení u podnikatelských subjekt� je zam��en na dosahování 

obchodního výkonu, a proto musí výše uvedené reflektovat. Tato skute�nost je 

p�irozená a pochopitelná s ohledem na hlavní podnikatelský cíl, kterým je zajišt�ní 

vynikajícího obchodního výkonu spolu s maximalizací tržní hodnoty. Na tento fakt 

musí styl �ízení dnešních podnik�, a to i malých a st�edních, na které se tato diserta�ní 

práce zam��uje, reagovat. Obzvlášt� práv� u malých a st�edních podnik� bohužel 

každodenní rutina odvádí pozornost od toho, co je pro spole�nost dobré. Kombinace 

konfliktu mezi prioritami a sporu o zdroje vytvá�ejí u uvedené skupiny firem velkou 

bariéru p�i dosahování dokonalosti (excelence) (27). Mimo to je dnes nutné vzhledem 

k rozpadání se trh� na stále menší díl�í segmenty (61), �ešit problematiku stále 

složit�jších výrobních a distribu�ních proces� (25). D�ležitost schopnosti správn�                 

a kvalifikovan� ur�ovat relevantní silné a slabé stránky, stejn� tak jako p�íležitosti                  

a hrozby, vzr�stá se stále výrazn�ji se projevujícími aspekty globalizace. Vyjdeme-li 

z toho, že sou�asné vysoce konkuren�ní prost�edí je p�í�inou velmi rychlého morálního 

zastarávání, pak procesy neustálého zlepšování jsou prost�edkem, jak na trhu usp�t                 

a neuvolnit, díky vlastní laxnosti, místo jiným. Efektivnost a efektivita zlepšovatelských 

aktivit je zcela p�irozen� podmín�na znalostí vlastního podniku, jeho silných a slabých 

stránek, stejn� tak jako p�íležitostí a hrozeb ve vazb� na vn�jší prost�edí. Je z�ejmé, že 

ve vztahu k hodnocení samotného podniku sehrávají a budou sehrávat externí 

pracovníci (nap�. audito�i, poradci, …) nezastupitelnou roli, zejména pak v n�kterých 

aspektech, nicmén� nikdy nemohou znát podnik tak dob�e jako vlastní pracovníci. Lze 

tedy konstatovat, s p�ihlédnutím k již uvedenému, že to budou práv� procesy 
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sebehodnocení, které budou sehrávat ve vztahu k sou�asnému a budoucímu �ízení jednu 

z velmi d�ležitých rolí, nebo� mohou napomoci lépe pochopit, p�i využití dalších 

podp�rných nástroj� a prost�edk�, vzájemn� p�sobící kauzální vztahy.  

1.1 Rámcové vymezení �ešeného problému 

Vizí této diserta�ní práce je analyzovat vybrané aspekty problematiky firemního 

sebehodnocení ve vztahu k malým a st�edním podnik�m s cílem navrhnout 

akceptovatelnou metodiku firemního sebehodnocení se zam��ením zejména na malé               

a st�ední výrobní podniky, jejíž sou�ástí bude metoda provád�ní firemního 

sebehodnocení zam��eného na formování a posilování konkurenceschopnosti. 

Tato práce vychází z toho, že pro pot�eby malých a st�edních podnik� je žádoucí 

vytvo�it zjednodušenou metodiku pro firemní sebehodnocení. Tuto skute�nost potvrzuje 

nap�. i J. Sola�, který se b�hem své spolupráce s podniky setkal, zejména práv�                     

u malých a st�edních podnik�, s naléhavou pot�ebou možnosti použití zjednodušené 

metodiky pro sebehodnocení podniku zvládnutelné vlastními silami bez spolupráce 

s poradenskými firmami s p�ihlédnutím k tomu, že malé a st�ední podniky nemají 

specializované štábní útvary (98).  
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2 Cíle diserta�ní práce  

Problematiku firemního sebehodnocení lze, v porovnání s jinými oblastmi, 

považovat v rámci �R za dosud nep�íliš rozvinutou a poznanou, zejména pak ve vztahu 

k malým a st�edním podnik�m. Tato diserta�ní práce �áste�n� pokrývá tento volný, 

relativn� velmi široký, prostor.  

Diserta�ní práce je roz�len�na v zásad� do dvou hlavních �ástí – analytické                  

a návrhové   (resp. aplika�ní). 

Analytická �ást diserta�ní práce, kterou lze rovn�ž nazvat jako poznávací, 

analyzuje sou�asný stav v problematice firemního sebehodnocení se zam��ením na malé 

a st�ední podniky. Slouží jako východisko k návrhové �ásti práce, jejímž cílem je návrh 

vhodné metodiky firemního sebehodnocení.  

Cílem analytické �ásti diserta�ní práce je p�edevším: 

1. p�iblížení a popis sou�asného podnikatelského prost�edí s bližším 

zam��ením na malé a st�ední výrobní podniky spolu s východisky 

diserta�ní práce, 

2. vymezení relevantních pojm� vztahujících se k tématu dané práce, 

3. analýza významu a vztahu proces� sebehodnocení ve vazb� na 

formování a hodnocení konkurenceschopnosti podniku a 

4. zhodnocení sou�asného stavu poznání v oblasti firemního 

sebehodnocení spolu s p�iblížením mén� známých p�ístup�                        

a koncepcí. 

 Analytická �ást diserta�ní práce by m�la vytvo�it dostate�ný základ k napln�ní 

dalšího hlavního cílu, který se bezprost�edn� váže na návrhovou �ást diserta�ní práce, 

který je v po�adí již 5. vymezeným hlavním cílem a je jím:   

5. návrh vlastní metodiky firemního sebehodnocení  zam��eného na 

formování a posilování konkurenceschopnosti se zam��ením na malé 

a st�ední výrobní podniky certifikované  dle ISO 9001/2000, jejíž 

sou�ástí bude primárn�:

- definování hlavních prvk� úsp�chu firemního sebehodnocení, 

- návrh vlastního algoritmu implementace firemního sebehodnocení, 
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- návrh výchozího modelu pro realizaci firemního sebehodnocení a 

- metoda firemního sebehodnocení zam��ená na formování a udržování 

konkurenceschopnosti podniku. 

St�žejní �ástí návrhové �ásti diserta�ní práce tvo�í práv� posledn� uvedená 

metoda firemního sebehodnocení, prost�ednictvím které bude podnik�m poskytnut 

komplexní náhled na firemní sebehodnocení spolu s poukazem na relevantní prvky             

a pot�eby diagnosticky orientovaného firemního sebehodnocení.  

2.1 Metody použité pro dosažení vyt�ených cíl�

 S p�ihlédnutím k sou�asnému stavu dané problematiky, cíl�m diserta�ní práce              

a zp�sob�m jeho napl�ování byly p�i jejím zpracování zvoleny metody, které jsou 

specifikovány níže. Jmenovit� se jedná zejména o metody logické, metodu modelování, 

metodu srovnávání a kvantitativní výzkum.    

Metody logické 

 Metody logické jsou založeny na využívání princip� logiky a logického myšlení 

�ešitele. Mezi tyto metody náleží tzv. „párové metody“, kterými jsou: 

indukce – dedukce, 

analýza – syntéza a 

abstrakce a konkretizace. (50) 

Indukce je jeden z typ� úsudku a metoda zkoumání, kdy se na základ�

pozorování jednotlivých p�ípad� vyvozují všeobecné záv�ry; postup od zvláštního 

k obecnému (57). Dedukce na druhé stran� p�edstavuje zp�sob logického myšlení 

postupujícího od obecného pravidla k jednotlivému. Jedná se o úsudek, ve kterém nová 

myšlenka logicky vyplývá z jistých premis, vystupujících v roli obecného pravidla pro 

všechny jevy dané t�ídy (57). U deduktivních úsudk�, které jsou správné, je pravdivost 

záv�ru dána pravdivostí premis.  

Analýza je proces, ve kterém se snažíme zkoumat zjišt�ná data tak, abychom 

v nich objevili souvislosti a závislosti (57). Je jednou ze základních metod poznávání 

objekt� (jev�). V rámci provád�ní analýzy je zkoumaný jev (celek) rozkládán 

(dekomponován) na jeho jednotlivé �ásti (prvky, znaky, složky, atd.) a následn� jsou 

zjiš�ovány zejména vzájemné vztahy (souvislosti, souvztažnosti, míry závislosti, atd.) 
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mezi prvky celku navzájem a mezi každým prvkem a celkem (37). Syntéza p�edstavuje 

naopak skládání, spojování �ástí do celku, navazování a nacházení souvislostí. Analýza 

a syntéza se navzájem prolínají a dopl�ují.  

Abstrakce je myšlenkový proces v jehož rámci se u r�zných objekt� vyd�lují 

pouze jejich podstatné charakteristiky (ty nepodstatné se tedy neuvažují). To vede 

k tomu, že se ve v�domí vytvá�í objekt obsahující jen spole�né charakteristiky �i znaky. 

Tomuto objektu je pak p�i�azeno jméno, které je spole�né celé t�íd� objekt�, �ímž 

vzniká nový pojem. Je tedy možné konstatovat, že proces abstrakce je mezi jiným                           

i procesem vytvá�ení nových pojm� (50). Konkretizace p�edstavuje proces vyhledávání 

konkrétního prvku z ur�ité t�ídy objekt� (50). 

 V rámci tzv. empirických metod bude využita metoda srovnávání. Jedním 

z charakteristických rys� této metody, jakožto metody empirické, je skute�nost, že p�i 

její aplikaci dochází k p�ímému kontaktu subjektu s objektem (�lov�ka se zkoumanou 

realitou).  Jedním z princip� této metody je skute�nost, že jsou zjiš�ovány shodné �i 

rozdílné stránky u dvou �i více r�zných p�edm�t�, jev� �i úkaz�. Srovnávání m�že být 

provád�no rovn�ž u statistických soubor�, které se liší v�cn�, prostorov� i �asov�. 

Metoda srovnávání nachází své uplatn�ní jak p�i získávání poznatk� a fakt�, tak i p�i 

jejich následném zpracování. (103)  

Metoda modelování 

 Další metodou, která byla využita v rámci zpracování diserta�ní práce je metoda 

modelování.  Modelování souvisí do jisté míry s jistou mírou pot�ebné „idealizace“, 

která je dána tím, že vzhledem ke složitosti zkoumaných jev� a proces� je nutné 

zjednodušit v procesu poznání zkoumanou skute�nost, aby bylo možné lépe objasnit 

n�které vlastnosti, vztahy a procesy (65). Model (lat. modus, tj. míra, zp�sob) lze chápat 

jako nástroj v�deckého poznání, který pomocí symbolického nebo grafického 

znázorn�ní ukazuje z ur�itých hledisek struktury a zp�soby chování n�jaké v�ci nebo 

systému. Je nutné brát v úvahu skute�nost, že model skute�nost vždy zjednodušuje, 

izoluje n�které její aspekty a abstrahuje od jednotlivého p�ípadu. Výsledky operací 

s modelem jsou pomocí analogie p�eneseny na modelem zobrazenou �ást reality (49). 

Pojem „model“ m�že být rovn�ž chápán bu	 jako možná realizace ur�ité teorie nebo 

jako jisté zobrazení systému definovaného na objektu (40).  
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Metoda kvantitativního výzkumu 

P�i provád�ném výzkumu u vybrané skupiny firem (malé a st�ední výrobní 

podniky certifikované podle ISO 9001/2000) bylo využito výb�rového dotazníkového 

šet�ení. Základem daného primárního výzkumu byl dvoustránkový dotazník. Blíže                     

o provedeném výzkumu kapitola  3.6 Primární výzkum a jeho výsledky (str. 77 - 85).   

Dotazníky byly koncipovány tak, aby napomohly ke kvalifikovan�jšímu 

testování a vyhodnocení hypotéz, které jsou vymezeny v následující kapitole. 

2.2 Formulace hypotéz  

Definované hypotézy vychází mj. i ze zam��ení diserta�ní práce na malé             

a st�ední výrobní podniky, které jsou certifikovány podle ISO 9001/2000, �emuž do 

zna�né míry odpovídá i jejich obsah.  

H1:  V malých a st�edních podnicích p�evládá skepticismus ohledn� pomoci 

z venku. 

H2: Hlavním d�vodem pro zavedení systému managementu jakosti                   

dle ISO 9001/2000 v malých a st�edních podnicích jsou p�edevším 

externí požadavky (požadavky zákazník�, legislativní požadavky, atd.).

H3: Certifikovaný systém managementu jakosti je nezbytnou, nikoliv však 

posta�ující, podmínkou, pro vstup a p�sobení firem na trhu. 

H4:  Procesy neustálého zlepšování jsou v sou�asném konkuren�ním 

prost�edí klí�ové pro formování a udržení konkurenceschopnosti 

podniku. 

H5: Existují rozdíly mezi firemním sebehodnocením a audity systému 

managementu jakosti dle ISO 9001/2000, které na druhou stranu ale 

nebrání možnostem simultánního využití (�i integrace) s cílem 

dosáhnout žádoucího synergického efektu. 

H6: Zájem malých a st�edních výrobních podnik� o firemní sebehodnocení 

(resp. modely excelence (�i jakosti)) neplyne ze snahy ú�astnit se 

sout�ží cen o jakost, ale je primárn� formován jejich snahou najít 

metodu �i nástroj, který jim pom�že ve formování a udržování 

konkurenceschopnosti. 
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H7:  Firemní sebehodnocení je nutné koncipovat pro ú�ely formování                    

a zvyšování konkurenceschopnosti jako diagnostické, zam��ené na 

odhalování a eliminaci p�í�in mezer ve výkonnosti.   

Pro zajišt�ní korektnosti provád�né analýzy a zajišt�ní jednozna�nosti výkladu 

dosažených výsledk�, stejn� tak jako pro vyhodnocování výše uvedených hypotéz,              

je z hlediska správné metodiky tvorby diserta�ní práce nezbytné rovn�ž definovat další 

relevantní pojmy a jejich obsah, což je obsahem následující kapitoly, která analyzuje 

sou�asný stav.  
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3 Analýza sou�asného stavu  

Tato kapitola specifikuje všeobecná východiska diserta�ní práce spolu s dalšími 

relevantními pojmy a jejich obsahem. Je koncipována jako provázaný navazující text, 

kdy jednotlivé vybrané pojmy jsou vysv�tlovány ve vzájemných souvislostech a do jisté 

míry tvo�í i významnou analytickou �ást diserta�ní práce. Obsah a uspo�ádání této �ásti 

diserta�ní práce je rovn�ž dán snahou poskytnout odpov�	 na n�které otázky kladené ve 

vztahu k diserta�ní práci - zejména pak v relaci k aktuálnosti a relevanci zvoleného 

tématu.  

3.1 Všeobecná východiska diserta�ní práce 

Diserta�ní práce reflektuje skute�nost, že všeobecn� uznávaným cílem dnešního 

podnikání je r�st tržní hodnoty podniku. Je sice pravdou, že takto formulovaný cíl 

s nejv�tší pravd�podobností nenajdeme v definovaných cílech malých a st�edních 

podnik�, ale ani mnohých velkých. Nicmén�, hlavním cílem podnikání je produktivní 

využití vlastního i cizího kapitálu k maximalizaci tržní hodnoty podniku b�hem delšího 

�asového období, tj. ke zv�tšení bohatství vlastník� (59). Tento pohled je korigován 

v d�sledku p�ihlédnutí a zohledn�ní tzv. teorie ú�asti, dle které je nutné zohled�ovat               

i zájmy a požadavky ostatních zú�astn�ných stran. Tato posledn� jmenovaná skupina 

zahrnuje krom� vlastník� i další relevantní okruhy zú�astn�ných osob a subjekt�; pat�í 

mezi n� zákazníci, zam�stnanci, státní správa, dodavatelé, atd., viz. nap�. lit. (77), (87). 

Tento požadavek vyústil v hledání nových zp�sob� jak vy�íslit, �ídit a zvyšovat hodnotu 

podniku. V této souvislosti je nutné objektivn� hodnotit dosažený stav jakožto 

východisko pro proces neustálého zlepšování, který se stal v sou�asném vysoce 

konkuren�ním prost�edí životn� d�ležitým. 

Dnes je nutné vzhledem k rozpadání se trh� na stále menší díl�í segmenty (62), 

�ešit problematiku stále složit�jších výrobních a distribu�ních proces� (25). D�ležitost 

schopnosti správn� a kvalifikovan� ur�ovat relevantní silné a slabé stránky, stejn� tak 

jako p�íležitosti a hrozby, tedy vzr�stá se stále výrazn�ji se projevujícími aspekty 

globalizace. Mezi jedny z d�sledk� globalizace lze uvést následující:  

obchod �elí stále rostoucí konkurenci, 

kapitál se dle pot�eby pohybuje okamžit� po celém sv�t�, 

výrobní cykly produkt� se každým rokem zkracují, 
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v oblasti oceli, nafty a chemického pr�myslu p�ipadá až 70% výnos� na 

náklady vynaložené na nákup zboží a služeb, v automobilovém pr�myslu 

m�že tato úrove� dosahovat 60% (91). 

 Tyto a mnohé další záv�ry vedou zcela logicky ke zm�n� v p�ístupech a chování 

výrobc�3. Mezi tyto zm�ny se �adí zejména: 

v�tší sdílení informací mezi dodavatelem a odb�ratelem, 

posun od masové výroby k p�izp�sobeným produkt�m, 

v�tší d�v�ra v jakost nakupovaných materiál� a externí zpracování se 

sou�asným snižováním po�tu dodavatel�, 

v�tší d�raz na organiza�ní a procesní flexibilitu, 

koordinace proces�, 

zplnomoc�ování zam�stnanc� (106). 

 Podle mého názoru jsou tyto posuny v chování firem d�sledkem konkuren�ních 

tlak� kladených zejména na cenu, kvalitu a dobu dodání, tedy na kategorie, které se 

vzájemn� podmi�ují a jsou provázány, viz. Schéma 1 níže. 

Schéma 1: Vztah ceny, kvality a doby dodání 

 V sou�asném tržním konkuren�ním prost�edí má pochopiteln� kupující, a to 

nejenom na trzích kone�ných spot�ebitel�, možnost výb�ru mezi konkuren�ními 

výrobky, jejichž jakost, cena a doba dodání – a tedy následn� i poskytovaná a vnímaná 

hodnota – výrazn� ovliv�ují jeho rozhodování o nákupu. Požadavky, o�ekávání a vkus 

kupujících se m�ní �ím dál rychleji s tím, jak je stále mén� lidí ochotno akceptovat ve 

svém život� jiné produkty než prvot�ídní (30). Zákaznicky orientovaný výkon, který je 

o�ekáván a hodnocen p�ímo samotnými zákazníky na základ� toho, co je jim 

poskytováno, representuje klí�ový aspekt a rozhodující zdroj konkuren�ní                        

výhody (111). 

                                                
3 Uvedené zm�ny v chování výrobc� jsou prezentovány autory Vokurkou a Lummusem (viz. lit. (106)) 
pro americké podnikatelské prost�edí. Nicmén� již te	 je více než z�ejmé, že stejné tendence existují                
i v sou�asném �eském podnikatelském prost�edí. 

Cena 

Doba 
dodání Kvalita 
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Jak již bylo uvedeno, stále náro�n�jší zákazníci, konkurence a rapidní 

technologické zm�ny nutí stále více firem hledat nové zp�soby, jak dosáhnout a udržet 

si konkuren�ní výhodu. Práv� v této souvislosti se objevují názory, že vytvo�ení vyšší 

hodnoty poskytované zákazníkovi je hlavním cílem na trh orientovaných firem a že 

poskytnutí vyšší zákaznické hodnoty se stává jedním z hlavním faktor� úsp�chu (71). 

Vyjdeme-li z tohoto, podle mého názoru správného, p�edpokladu, je o�ividné, že 

znalost toho, co p�edstavuje hodnotu pro zákazníka a schopnost podniku ji poskytovat 

hraje stále d�ležit�jší roli v dosahování konkurenceschopnosti podniku. Navzdory 

skute�nosti, že kategorie hodnoty pro zákazníka je již široce uznávána, definice                    

a chápání obsahu tohoto pojmu se zna�n� rozcházejí. Nicmén� bez ohledu na existenci 

tohoto druhu rozdíl�, existuje shoda v tom, že zákaznická hodnota je spojena s atributy 

produktu a jeho užitím. Zákaznická hodnota je ovšem spojena  s hodnocením zákazníka 

a nem�že být tedy zcela objektivn� a p�esn� posouzena výrobci �i prodejci. Je nutné si 

uv�domit, že hodnocení poskytnuté hodnoty se na jedné stran� odvíjí zejména od toho 

co zákazník obdrží (kvalita, užitek, užite�nost, atd.), které je konfrontováno s tím, co 

zákazník „ob�tuje4“ (cena, p�íležitost, náklady na udržování, atd.). Z logiky v�ci 

vyplývá, že hodnocení jednotlivých zákazník� se s nejv�tší pravd�podobností bude               

u stejného výrobku lišit. Zákazníci budou p�ipisovat r�znou  hodnotu stejným 

výrobk�m s ohledem na r�zné podmínky, ve kterých se nacházejí. To ovšem nijak 

nesnižuje d�ležitost této problematiky a její znalost v �ízení podnikatelských, ale                 

i nepodnikatelských subjekt�.  

3.2 Systémy managementu jakosti v sou�asném tržním prost�edí 

Je bezesporu nezbytné, aby byla ze strany podniku implementována a používána 

metoda, která umož�uje identifikovat prvky klí�ové pro zlepšení celkového výkonu, 

zvýšení spokojenosti a r�stu poskytované hodnoty vnímané zákazníkem. Schopnost 

konkurovat je v dnešním vysoce konkuren�ním prost�edí siln� odvislá od úrovn�

dosahovaného výkonu v daném podniku. D�ležitost používání norem �ízení jakosti  

(jako jsou normy ISO �ady 9000) a TQM proto nem�že být ignorována (101). Na vin�

je zejména neustále se stup�ující konkurence na trzích, která nutí podnikatele hledat 

zp�soby, postupy a nástroje, jak vytvo�it ze svého podnikatelského subjektu velmi 

dob�e propojený a v rámci možností dokonale fungující celek, který je schopen pružn�

                                                
4 Všeobecn� lze �íci, že existují dv� kategorie: pen�žní náklady a nepen�žní náklady.  
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reagovat na požadavky trhu a na své interní pot�eby.  Jedním z prost�edk�, které mohou 

za ur�itých podmínek k dosažení tohoto cíle významn� p�isp�t jsou i „novelizované“ 

normy �ady ISO 9000, resp. jejich úsp�šná implementace.  

3.2.1 Normy ISO 9000/2000  

Normy �ady ISO 9000 prošly v roce 2000 významnou revizí, která representuje, 

v porovnání s verzí z roku 1994, velký kvalitativní posun sm�rem k integrovanému 

managementu. Nová úprava norem definuje poslání firmy, které není omezeno pouze na 

uspokojování sou�asných pot�eb zákazník�, má také vést k uspokojování budoucích 

pot�eb zákazník�, v menší mí�e se dotýká i pot�eb a p�ání zájmových skupin. Typické 

p�i aplikaci této normy je, že je zd�raz�ováno a vyzdviženo rozhodování založené na 

faktech, s jasnými požadavky p�esného m��ení, sledování, vedení a uschovávání 

záznam�. P�i aplikaci této normy se uplat�uje ve zvýšené mí�e n�kolik základních 

faktor�, mezi n�ž pat�í:  

zam��ení na zákazníka, 

vedení a �ízení zam�stnanc� (v�d�í role), 

zapojení pracovník�, 

procesní p�ístup, 

systémový p�ístup k managementu, 

neustálé zlepšování, 

p�ístup k rozhodování zakládající se na faktech a 

vzájemn� prosp�šné dodavatelské vztahy (17). 

Mnohé �eské podniky si uv�domují, že držení certifikátu dle ISO 9001/2000               

se stalo nutností a že v d�sledku úsp�šné implementace princip� a napl�ování 

požadavk� kladených p�edm�tnou normou dochází ke zlepšení fungování celého 

podniku. Pro tuto skute�nost hovo�í mimo jiné i absolutní nár�st po�tu držitel� t�chto 

certifikát�. Na druhé stran� je ale nutné poukázat na to, že mezi certifikovanými 

spole�nostmi existuje i ur�itý po�et velmi špatn� hospoda�ících, neschopných výroby 

kvalitních a žádaných výrobk�. P�í�iny tohoto stavu lze spat�ovat ve skute�nostech, že: 

1. p�íprava na certifikaci se �asto zam��uje na ty aspekty, které lze vy�ešit               

a ošet�it na úrovni administrativy, a které lze snadno prokázat, resp. 

dokumentovat; 



Diserta�ní práce 

   - 20 -

2. certifika�ní systémy mají v mnoha ohledech tendenci zakonzervovat stav,  

bránit inovaci; 

3. n�které poradenské a certifika�ní firmy pro to, aby získaly a udržely 

zákazníka, minimalizují své požadavky (obzvlášt� v oblasti �ízení lidských 

zdroj� – tedy oblasti s nejv�tším dopadem do jakosti a celého stavu 

v podnikatelském subjektu); 

4. mnohé podniky se p�iklán�jí pouze k povrchním, standardním a formálním 

postup�m, jejich opravdovým cílem není odhalení chyb a jejich náprava, ale 

pouze vykazování �innosti. 

Obecn� lze ale �íci, že �ízení jakosti a získaní certifikátu jsou stále aktuální. 

Získání certifikátu však p�edstavuje pouze podmínku nutnou, nikoliv však posta�ující. 

Ve své podstat� lze konstatovat, že požadavky nejvíce využívané ISO 9001 jsou velice 

obecné a organizace samy rozhodují o tom, jaký typ praktických postup� jim odpovídá. 

Navíc, jak již bylo nazna�eno, i r�zné certifika�ní organizace mezi sebou bojují o 

podniky, které by mohly certifikovat a není tedy v jejich zájmu, aby byly p�íliš náro�né. 

P�íliš vysoké požadavky nebo odejmutí certifikátu totiž znamená ztrátu zákazníka 

spojenou mnohdy s citelnou ztrátou p�íjm�. Z tohoto d�vodu je možné získat certifikaci, 

aniž by se v organizaci n�co zm�nilo. Norma ISO 9001/2000 je navíc pouze rámcem, 

což je jedna z daní za její všeobecnou aplikovatelnost. Norma samotná tedy nezajiš�uje, 

že organizace dosáhnou udržitelných konkuren�ních výhod. Samotná zm�na požadavk�

kladených v normách nepovede organizace k excelenci, pokud o to v organizaci 

neusilují. Klí�em k úsp�chu je ochota a hloubka, do které se organizace cht�jí dostat p�i 

uspokojování požadavk� normy (84).  

 Ve spojitosti s normami ISO �ady 9000 je relativn� široce diskutován jejich 

vztah a návaznost na TQM (Total Quality Management) (101). Osobn� se domnívám,           

a n�které ze záv�ru uvád�ných v lit. (101) to potvrzují, že je relativn� velmi obtížné 

generalizovat a vytvá�et všeobecn� platné záv�ry o vztahu norem ISO �ady 9000 spolu 

s TQM. V této souvislosti nap�. J. Veber prezentuje názor, že implementace systému 

�ízení jakosti dle ISO �ady 9000 m�že sloužit jako základ pro TQM, které chápe jako 

vyšší úrove� (104). J. Nenadál zastává obdobný názor s tím, že oprávn�nost tohoto 

stanoviska je demonstrována porovnáním jejich komplexnosti a náro�nosti (74), 

nicmén� zárove� poukazuje na jejich spole�né �i obdobné charakteristiky a znaky (76). 
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Spole�nými principy jsou nap�. zam��ení na zákazníka a neustálé zlepšování, které 

bývají vnímány jako hlavní zásady, na kterých musí být TQM vystav�no (33).   

3.2.2 TQM  

 TQM (Total Quality Management) ve své podstat� neobsahuje žádné nové 

revolu�ní prvky. Jedná se o systematické a d�sledné uplat�ování n�kterých metod 

v rámci organiza�ní struktury, jasn� zam��ených na kvalitu a zákaznickou spokojenost. 

TQM vychází ze skute�nosti, že kvalita je spojena s p�edpokládanými                                  

a specifikovanými zákaznickými pot�ebami. Úsp�šn� implementované TQM rovn�ž 

aktivuje v�li zam�stnanc� k neustálému zlepšování, což je jedna z podmínek úsp�chu 

na sou�asných vysoce konkuren�ních trzích.  

 Lze konstatovat, že dnes již existuje dostatek pohled� na problematiku TQM, 

jeho použití a toho jak ovliv�uje organizaci (69). Rovn�ž existuje celá škála jeho více �i 

mén� podobných definic. Nap�. A. Agus definuje TQM jako filozofii managementu, 

jehož cílem je dosahování neustálého zlepšování a lepšího celkového výkonu (1). D. 

Bertram zahrnuje p�ímo do své definice TQM i poskytnutí lepšího p�ínosu pro 

stakeholdery (6).  V této spojitosti se rovn�ž uvádí, že na TQM by m�lo být nazíráno 

spíše jako na „agenta“ zm�ny, což úzce souvisí se skute�ností, že správn�

implementované TQM v�tšinou nahrazuje dosavadní existující aktivity a není další 

novou p�idanou aktivitou (6). Je tedy na míst� tvrzení, že úsp�šná implementace, 

vyjdeme-li z uvedených definic, by m�la významn� p�isp�t k dosažení stavu, kdy reálný 

stav v podniku bude odrážet myšlenku Japonského guru pro oblast �ízení jakosti, Kaori 

Ishikawi, že vše, spojené s výrobou produktu a/nebo poskytováním služby,  bude d�láno 

kvalitn� (47).   

 Výsledky provedených studií prokázaly, že úsp�šn� implementované TQM má 

kladný dopad na obchodní výkon, viz. nap�. lit. (1). N�kte�í auto�i se zajímají dokonce    

o jistou specifickou oblast, kterou jsou již �áste�n� zmi�ované vztahy mezi TQM, 

certifikací dle ISO 9000 a zlepšením výkonu (101), viz.  Tabulka 1 dále.  
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Doba výzkumu 2001 - 2002 Ukazatel 
TQM ISO 

Zlepšení kvality         0,253**       0,133* 
Snížení náklad�         0,139*        0,170** 
Zlepšení flexibility         0,175**   
Zlepšení dodávek         0,140*   

Zákaznický servis         0,135*   

 Tabulka 1: Korelace mezi TQM, ISO 9000 certifikací a zlepšením výkonu       
  
                  

              Zdroj: Sun a kol., lit. (101), s. 143 – tabulka je upravena.

 Výše uvedené výsledky bylo možné o�ekávat s ohledem na principy, na kterých 

je TQM vystav�no, ovšem zdaleka ne vždy je jich dosaženo. To m�že být zp�sobeno 

mnoha faktory – od nezájmu managementu po nedostatek sledovaných „tvrdých“ 

m��itelných ukazatel�, blíže nap�. lit. (66).  Z uvedených záv�r� a studií vyplývá, že pro 

úsp�šnou implementaci TQM je nezbytné �ádn� a systematicky napl�ovat jeho principy. 

V této spojitosti nap�. D. Bertram ((6), str. 4) odkazuje na n�kolik základních princip�, 

kterými jsou: 

vyhov�ní zákaznickým požadavk�m, 

zapojení všech zam�stnanc�, 

podpora systém�, 

d�lání v�cí správn� napoprvé, 

m��ení, 

zajiš�ování neustálého zlepšování,  

vedení a podpora managementu.  

 TQM je zam��eno na dosahování obchodního výkonu. Tato skute�nost je 

p�irozená a pochopitelná s ohledem na hlavní podnikatelský cíl, kterým je zajišt�ní 

vynikajícího obchodního výkonu spolu s maximalizací tržní hodnoty. Logicky tedy ve 

spojení s TQM hovo�íme o finan�ních a nefinan�ních ukazatelích, stejn� tak jako                  

o finan�ním a nefinan�ním výkonu. Tato skute�nost vyplývá ze skute�nosti, že ve 

spojení s TQM �i s jakoukoli jinou filosofií a stylem �ízení existuje pot�eba m��ení                

a hodnocení. M��ení ve spojitosti s implementací a hodnocením úrovn� aplikace                     

a výsledk� TQM  bylo zpo�átku o to složit�jší, že všeobecn� neexistoval konsensus                  

o prvcích TQM  a o tom, jak by m�lo být  implementováno. To bylo dáno tím, že TQM 

Poznámka: *   korelace je významná p�i hodnot� 0,05;  
                   ** korelace je významná p�i hodnot� 0,01 
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bylo spíše abstraktivní filosofií a nem�lo jasný rámec pro svou implementaci (67). 

Tento problém se stal snáze �ešitelným s tím, jak za�aly být prvky TQM lépe chápány 

prost�ednictvím rozvoje a celosv�tového p�ijetí model� pro ud�lování cen za jakost. 

V této souvislosti je vhodné dodat, že jak akademici, tak i manaže�i se shodují na 

vhodnosti p�ijetí modelu TQM v organizacích (35). Nejrozší�en�jším modelem v rámci 

Evropy je ten vyvinutý EFQM (European Foundation for Quality Management) (101).  

 Jak EFQM Model Excellence, tak i model národní ceny za jakost Malcolma 

Baldrige, který je používán zejména v USA a v n�kterých evropských zemích, pokrývají 

široké spektrum aspekt� a nejsou zam��eny pouze do oblasti jakosti; resp. m�žeme 

tvrdit, že jakost je pro ú�ely t�chto model� svým zp�sobem chápána jako integrující 

prvek a vychází ze všeobecn� uznávaných definic jakosti a jejího chápání uznávanými 

kapacitami p�i zohledn�ní teorie ú�asti. V daných modelech je zárove� kladen velký 

d�raz na klí�ové výsledky výkonnosti podniku (tedy i finan�ní výsledky) a na 

zvyšování  konkurenceschopnosti.   

3.3 Konkurenceschopnost 

 Pojem konkurenceschopnosti, jak uvádí J. A. Jirásek (52), vyrostl z tržní rivality 

a bez ní ztrácí smysl. Je to pojem vyjad�ující tržní potenciál podniku, odv�tví, zem� ve 

st�etu o postavení na trhu s jinými podniky, odv�tvími, zem�mi. Konkurenceschopnost 

p�edstavuje schopnost dosahovat dobré postavení na trhu spojenou se schopností 

zárove� si zajistit odpovídající prosperitu alespo� v krátkodobém (�i lépe alespo� ve 

st�edn�dobém) horizontu. Konkurenceschopnost tedy vykazuje následující rysy:  

je to výraz potenciálu, zjevné nebo latentní schopnosti, ale jen takové, která 

má tržní uplatn�ní, 

projevuje se ve st�etu s konkurenty, 

charakterizuje ur�itý, aspo� trochu trvalejší výsledek, není jen okamžitý 

nebo nahodilý. (52)  

 Konkurenceschopnost je p�itom spojena se dv�ma aspekty firemního života               

a �ízení, t�mi jsou:  

a) schopnost ofenzivy a 

b) schopnost defenzivy ve vztahu ke konkurent�m.  
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 P�itom je nutné si uv�domit, že defenzivní pojetí konkuren�ního boje,                   

chápeme-li jej jako reakci podniku na již existující skute�nosti na trhu, zvyšuje 

pravd�podobnost toho,  že se daný podnik d�íve �i pozd�ji dostane do tzv. vleku 

událostí (5). Je tedy z�ejmé, že ofenzivní složka konkurenceschopnosti je odvislá od 

konkuren�ní výhody, její tvorby a udržování. Nicmén� v tržním hospodá�ství neexistuje 

jistota úsp�chu, která je dána skute�ností, že podnikání je velmi složitou aktivitou, 

p�inášející nové výzvy a vyžadující nová, na budoucnost, orientovaná rozhodnutí. 

P�itom je vhodné si uv�domit, že nejhorším nep�ítelem podnikatele je jeho vlastní 

sebeuspokojení (97).  

  J. A. Jirásek (lit. (52)) ve spojitosti se sou�asným podnikatelským prost�edím              

a konkurenceschopností vyzdvihuje zejména následující aspekty:   

- konkurence všeobecn� p�ituhla a v n�kterých oborech se stala až dusnou; 

- hovo�í se o r�stu ekonomiky, ten je však nerovnom�rný; 

- generický pohled na v�decké poznatky, vynálezy, zlepšení umožnil nesmírn�

zkrátit inova�ní tempo a zvýšit míru inovací nad p�edchozí výkony; 

- firmy sout�ží vším, �ím se mohou utkat, ale musejí vždy sout�žit 

v p�ijatelných cenách; 

- tvorba zisku a p�idávání hodnoty od sebe nejsou odd�leny, ale nejsou ani 

totožné; 

- malým je souzeno se sbližovat, spolupracovat, dohán�t podnikatelskou 

sou�inností to, co rozvinuly velké podniky; 

- p�echod k silné orientaci na zákazníka, který za�al být v širší mí�e aplikován 

v druhé polovin� minulého století v Japonsku;   

- z hlediska konkurence je t�eba dodat, že firmy dodávající informa�ní 

technologie, volí generické, standardní soustavy, aby mohly dodávat „hotová 

balení“, takže všichni mají nakonec podobná nebo stejná informa�ní �ešení             

a ta málo p�ispívají k individuální konkuren�ní p�ednosti (namísto 

konkuren�ní diferenciace se stávají �initelem konkuren�ní konvergence); 

- internet významn� vstoupil do konkuren�ního zápasu; 

- podniky jsou mnohem pr�hledn�jší, jejich silné a slabé stránky více vynikají, 

h��e se dají kamuflovat; 
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- operace jsou rozm�rn�jší a rychlejší; 

- vzájemná konkuren�ní diferenciace je náro�n�jší; 

- cena podniku se nem��í jeho nyn�jším, ale o�ekávaným výnosem; 

- v p�ípad� globalizace, filozoficky vzato, nejde o okupování prostoru, ale o 

druh osvobození se od prostoru (možnost zakládat hodnotové �et�zce 

v nejvhodn�jším �asoprostorovém rozložení); 

- konkurence má v��né pole: náklady a cenu; 

- jakost se stala druhým argumentem konkurence; 

- t�etím stále význa�n�jším argumentem je �as a pohodlí; 

- morální opot�ebení je mnohem rychlejší než fyzické; 

- ohroženi jsou všichni, ani velcí a silní nemusejí odolat náporu konkurence; 

- konkurenceschopnost se bude m��it atraktivností národa dodávat myšlenky, 

schopnosti, tvo�ivost, která prosp�jí sv�tu; kdo vyrobí, bude už druhá v�c; 

- nejv�tší jistotou národ� z�stane a v ješt� v�tší mí�e bude jejich síla znalosti, 

tvo�ivosti a podnikavosti. 

3.3.1 Formování konkurenceschopnosti 

Konkurenceschopnost firmy z hlediska požadavk� trhu je determinována 

kombinací ceny a kvality (11). P�i akceptaci tohoto krátkého, ale podle mého názoru 

výstižného tvrzení, platí, že v p�ípad�, že n�který ze subjekt� dosahuje vyšší kvality5

vnímané zákazníkem a má vybudovanou dobrou pov�st, pak jsou ostatní subjekty 

nuceny konkurovat nižší cenou. Tedy analogicky, p�i dosahování vyšší kvality vnímané 

zákazníkem je daný dodavatel schopen konkurovat i p�i vyšší cen�.  

 Tvrzení, že konkurenceschopnost je determinantem ceny a kvality do jisté míry 

dosv�d�uje i schéma prezentované Hoisingtonem a Naumannem (42), které se zabývá 

problematikou formování zákaznické spokojenosti a jejími p�ínosy, viz. Schéma 2 na 

následující stran�. 

                                                
5 Pojem JAKOST a KVALITA jsou chápány jako synonyma. 
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Schéma 2: Formování zákaznické loajality a její p�ínosy (42) 

Pozn.: Schéma je upraveno  

 Kategorie uvedené pod první oblastí kolektivn� p�ispívají k tvorb� zákazníkova 

dojmu, jeho spokojenosti, ochot� doporu�it a vytvá�í pov�domí zákazníka                              

o poskytované hodnot�. Dosažení konkurenceschopné úrovn� v této zmín�né první 

kategorii ovšem nelze dosáhnout bez kvalitního �ízení.  

 Na podporu výše uvedeného lze rovn�ž poukázat na strategickou tržní koncepci                

C – Q – T, ve které je vy�len�na  doba (termín dodání) jakožto jeden z kritických 

faktor� (104). Oprávn�nost této tržní koncepce potvrzuje nep�ímo i obchodní �editel 

spole�nosti Kdynia, Tomáš Trefanc, který uvádí v Ekonomu �. 16/2005, že schopnost 

spole�nosti Kdynia konkurovat v oblasti dodávky je odvozena ze skute�nosti, že �ínští 

producenti, jejichž výrobky mají srovnatelnou jakost, ale nižší cenu, mají delší dodací 

lh�ty (60). Zjednodušen� lze tedy �íci, že zákazník, požaduje v rámci stejné t�ídy 

výrobk� �i služeb produkt, který z hlediska jeho pot�eby funguje nejlépe, stojí nejmén�

a je dodán v co nejkratším možném �ase. 

 Výše uvedený rozbor ve vztahu k jakosti  jednozna�n� potvrzuje korektnost dnes 

již relativn� široce rozší�eného pohledu na jakost. V souvislosti s termínem  hodnota �i 

užitek je dnes totiž používán pojem „uživatelský p�ístup k jakosti“, tj. pohled na jakost 

z hlediska uživatele. Není zde zahrnut pouze vliv úrovn� technicko-ekonomických 

ukazatel� výrobku, ale zahrnuje i jiné oblasti, mezi které  pat�í zejména: 

- rovnom�rnost jakosti, 

- provozní spolehlivost, 
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- ekologické parametry, 

- jakost a v�asnost informací, 

- design, 

- nízké provozní náklady, 

- snadná obsluha a údržba, 

- efektivní a rychlý servis, 

- finalita výrobku (104). 

Uvedené záv�ry potvrzuje i p�ísp�vek a záv�ry ze sympozia konaného                              

05. – 07. �ervna 1996 v Berlín�, kde byla kategorie jakosti dokonce svým zp�sobem 

prezentována jako jakási nad�azená zast�ešující složka, viz. Obrázek 1 níže.  

Obrázek 1: Jakost jako nad�azená  integrující složka  (43) 

 E. Tenckhoff zde poukázal, z pohledu pr�myslu, na t�i požadavky kladené 

zákazníkem na produkt, a to: 

produkt má fungovat nejlépe, 

má stát nejmén� a 

být dodáván v co nejkratším možném �ase.

 Poukázal rovn�ž na to, že výrobci mají, v zásad�, ten samý pohled na v�c, 

ovšem s jedním podstatným rozdílem a to: 

produkt má fungovat lépe než konkurent�v, 

má stát mén� než konkurent�m a 

být dodáván rychleji než konkurent�v. (43) 

 Ve vztahu k sebehodnocení, jehož cílem je mimo jiné odhalit slabé stránky                

(ty jsou v rámci sebehodnotících aktivit prezentovány spíše jako p�íležitosti ke 

zlepšování), iniciovat zlepšovací aktivity, zvyšovat celkový výkon firmy spolu                     

se zvyšováním konkurenceschopnosti, je relevantní skute�nost, že v rámci aktivit s ním 

Jakost 

Funkce 

�as Náklady 
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spojených je nutné hodnotit komplexn� celý systém i jeho jednotlivé subsystémy                

a prvky ve vazb� na strategickou tržní koncepci C-Q-T. Ak�ní plány spojené s procesy 

sebehodnocení by pak m�ly vést k dosahování optima, které nemusí být totožné 

s nejlepší možnou dosažitelnou úrovní v dané kategorii. Jako klí�ový se tedy ve spojení 

se sebehodnocením jeví mezi jinými rovn�ž termín „jakost (resp. kvalita)“.  

 Pro další úvahy je tedy nezbytné definovat jakost a to tak, aby její definice byla 

dostate�n� široká a zárove� napl�ovala požadavek m��itelnosti jakosti (53).  J. Veber 

uvádí pro srovnání n�kolik definic jakosti, které více �i mén� spl�ují tyto                     

požadavky (104): 

- Jakost je zp�sobilost pro užití (Juran) 

- Jakost je shoda s požadavky (Crosby) 

- Jakost je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum) 

- Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice 

spole�nosti zp�sobí (Taguchi) 

- Jakost je míra výsledku, která m�že být kategorizována v r�zných t�ídách.   

 Z výše uvedeného vý�tu definic lze podle mého názoru dovodit skute�nost, že 

úrove� dosahované jakosti je dána tím, do jaké míry je napl�ována zásada „d�lání 

správných v�cí správn�“. Nicmén� pro další úvahy a ú�ely této diserta�ní bude brána 

v potaz zejména první zmín�ná, všeobecn� akceptovaná, definice J. M. Jurana založená 

na tvrzení, že jakost je dána zp�sobilostí pro užití (fitness for use). Jakost je v pojetí 

uvedeného autora založena na tvrzení, že kvalitní produkt je takový produkt, který: 

1. vyhovuje zákaznickým požadavk�m a pot�ebám, 

2. nemá vady (53).   

Významnou roli p�i posuzování produktu zákazníkem sice nemá pouze kvalita 

samotného poskytovaného produktu, ale, jak již bylo zmín�no, i služeb s ním 

spojených6. D�ležitou „složkou“ jakosti však stále z�stává dosahování vysoké výrobní 

jakosti, tj. zajišt�ní míry spolehlivosti výrobních proces�, jedná-li se o výrobní podniky.  

 Ve vztahu k zajiš�ování výrobní jakosti, representované vyšší mírou 

spolehlivosti výrobních proces�,  je relevantní, že v rámci t�chto �inností je kladen 

d�raz na aspekty, kterými jsou zejména dosahování nižší míry zmetkovitosti, míra 

                                                
6 Nespokojenost zákazníka s výrobkem je spojena zhruba v  70% p�ípad� se službami spojenými 
s výrobkem, nikoliv produktem jako takovým  (33). 
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využití materiálu, úspory, což p�ispívá ke snižování výrobních náklad� a snížení 

plýtvání zdroji. Plýtvání zdroji není problémem pouze v rozvojových zemích. Zamezení 

mrhání zdroj� vykazuje velký potenciál pro r�st i ve vysp�lých zemích (9). Náklady 

nízké kvality (tj. náklady na zmetky, likvidaci zmetk�, opravy a p�epracování) 

p�edstavují u výrobních firem zhruba 5 – 35 % objemu výnos� (viz. lit. (80) a (104)).   

Je tedy o�ividné, že za jeden z hlavních p�ínos� orientace  založené rovn�ž na zajišt�ní 

výrobní jakosti a jejího zlepšování lze spat�ovat ve skute�nosti, že si firma m�že 

vytvo�it v�tší prostor pro manipulaci s cenou, �ímž získává velmi silnou konkuren�ní 

zbra�7,  viz. Obrázek 2 níže.  

Obrázek 2: Vliv výrobní jakosti na možnosti stanovení ceny (34) 

 Sklony a tvary jednotlivých k�ivek budou odvislé od mnoha faktor�. V p�ípad�

k�ivky maximální p�ípustné ceny to bude nap�.: 

existence konkurence na trhu a její síla,  

tržní podíl firmy na trhu, 

image firmy, 

informovanost zákazník� a jejich vnímání kvality atd.. 

  

                                                
7 Spln�ní tohoto p�edpokladu je ovšem vázáno na spln�ní mnoha dalších podmínek. 
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Tvar a sklon k�ivky jednotkových náklad� bude záviset zejména na takových 

faktorech jako jsou: 

možnosti používané technologie, �i technologie jako takové, 

uplat�ování systému �ízení kvality a jeho úrove�, 

technické, finan�ní a lidské zdroje (je nutné si uv�domit, že kvalita není 

zadarmo, i do ní je nutné investovat nemalé zdroje). 

Na tomto míst� je ale nutné zd�raznit, že produkt bez vad, který nevyhovuje 

zákazníkovi a/nebo nep�ináší firm� požadovaný zisk nelze požadovat za kvalitní. 

V sou�asném konkuren�ním globálním prost�edí musí firmy �elit mnoha výzvám. 

Zjiš�ují, že jejich p�ežití v dynamickém tržním prost�edí je nejisté. Obzvlášt� firmy 

v pr�myslu usilují o získání konkuren�ní výhody prost�ednictvím zkrácení vývojového 

cyklu výrobku a zrychlení a zefektivn�ní reakce na požadavky zákazník�. Nicmén�

d�raz na náklady a funk�nost produkt� již není tím jediným faktorem, který umož�uje 

firmám konkurovat a zvládat tlaky globálních trh�. Rozvoj kvality uvnit� firmy                     

a schopnost v�as reagovat na nové požadavky zákazník� jsou rovn�ž kriticky d�ležité. 

V�tšina odborník� souhlasí, že kvalita je ve svém nejširším významu dominantním 

faktorem úsp�chu firmy jak v národním, tak i mezinárodním m��ítku. (2) 

 V návaznosti na již uvedené a p�edevším pak  s ohledem na vymezené cíle 

diserta�ní práce je nutné brát v potaz skute�nost, že práv� pojem kvalita (�i jeho 

synonymum „jakost“) nesmí být vázán pouze na produkt, ale i na �innosti spojené 

s tvorbou produktu. Jinými slovy, má-li být výsledkem kvalitní a úsp�šn� prodejný 

produkt, pak veškeré �innosti s jeho tvorbou související musejí být provád�ny                 

kvalitn� (47).  

 V návaznosti na p�edchozí kapitolu, která se zabývala problematikou 

konkurenceschopnosti, lze tedy s p�ihlédnutím k již uvedenému, konstatovat,              

vyjdeme-li tedy z p�edpokladu, že hlavním cílem je dosahování r�stu hodnoty firmy p�i 

zohledn�ní teorie ú�asti, že konkurenceschopnost:  

a) je schopnost firmy konkurovat na daném trhu ve st�edn�dobém až 

dlouhodobém horizontu p�i napl�ování hlavního cíle podnikání; 

b) je založena zejména na budování a využívání potenciál� a schopností 

s tržním využitím; 
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c) se odvíjí od úrovn� dosahované v oblasti ceny, jakosti a doby, p�i�emž 

po�adí d�ležitosti faktor� se odvíjí od specifik trhu; 

d) je výsledkem cíleného formování; 

e) je nejsiln�ji determinována dv�ma skupinami subjekt�, kterými jsou 

zákazníci a konkurenti; 

f) je založena na konkuren�ní výhod�, která vzniká jako ur�itou skupinou 

zákazník� vnímaná a v reálných obchodních vztazích uznaná schopnost 

firmy nabídnout jedine�nou �i lepší hodnotu (výrobky, služby, informace, 

prožitky) odlišnou od nabídky konkurence na daném trhu (definice 

konkuren�ní výhody dle Inventa Consulting). 

Napln�ní výše uvedených bod� je podmín�no ofenzivním p�ístupem k jakosti, 

pro kterou je jednou z klí�ových práv� již n�kolikrát zmín�ná zásada „neustálého 

zlepšování“.  

3.3.2 Zásada neustálého zlepšování  

S p�ihlédnutím k sou�asnému stavu je naprosto evidentní, že specifickým úsilím 

v chování každé organizace musí být práv� zabezpe�ení neustálého zlepšování, které se 

musí projevit v celkové výkonnosti organizace. Zlepšování p�itom nesmí být 

považováno v žádném p�ípad� za jednorázovou a nahodilou záležitost, která je 

ukon�ena po dosažení vyt�eného cíle. Naopak, dosažený stav musí být východiskem 

pro další proces zlepšování. V p�ípad�, že firma chce být v sou�asné dob� úsp�šná, m�la 

by využívat veškeré vhodné p�íležitosti, které se ji nabízejí a usilovat neustálým 

zlepšováním o optimální úrove� spokojenosti zainteresovaných stran. Tato �innost je 

velmi náro�ná, a proto dochází k výraznému nár�stu zájmu o r�zné metody a nástroje 

�ízení, jejichž správné využití napomáhá mimo jiné i ke zvýšení systemati�nosti  �ízení 

spolu se zvýšením výkonnosti a kvality produkce, což v kone�ném d�sledku zvyšuje 

pravd�podobnost dosažení lepších finan�ních výsledk�.  

 Na druhé stran� i p�es tyto p�íznivé tendence v podnicích existuje �asto mlhavá 

p�edstava o skute�né podstat� t�chto nástroj� a po po�áte�ním dobrém úmyslu  

s implementací t�chto metod následuje ur�ité ochladnutí s tendencí pouhého vykazování 

�innosti.  Tato skute�nost je dozajista zp�sobena mnoha faktory, mezi n�ž pat�í zejména 

neochota m�nit stávající, doposud vyhovující, stav. Z nazna�eného rozboru  sou�asného 
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stavu plyne, že pro dosažení cíle,  kterým je mimo jiné i vytvo�ení proaktivního 

prost�edí ve firm�,  je nutné se seriózn� zabývat i problematikou neustálého zlepšování 

spojenou s aplikací zásady neustálého zlepšování ve všech prvcích života firmy.  

V sou�asné dob� existuje celá �ada d�vod�, pro� se zabývat neustálým 

zlepšováním.  J. Plura (lit. (83), str. 34) a J. Nenadál (lit. (76),  str. 286) uvádí n�které             

z nich: 

- neustálý vývoj v�dy a techniky p�ináší celou �adu nových p�íležitostí ke 

zlepšování; 

- konkurenti v�nují aktivitám zlepšování výraznou pozornost a usilují                      

o získání konkuren�ních výhod; 

- aktivity zlepšování podporují aktivní zapojení pracovník� do pln�ní cíl�

organizace; 

- dynamicky se m�nící požadavky zákazník�; 

- neustále se zost�ující konkurence nutí výrobce a poskytovatele služeb 

p�icházet s novými nápady a �ešeními tak, aby se nesnižoval jejich podíl na 

trhu; 

- vývoj v okolí organizací, a� už jde o zm�ny p�írodního prost�edí, vývoj                  

u p�ímých i nep�ímých konkurent�, nároky ve�ejné správy apod.; 

- odhalení slabé stránky vlastní výkonnosti. 

V sou�asné dob� se již relativn� rychle stírají rozdíly mezi technickými 

parametry výrobk� dané t�ídy a vyšší úrove� technických parametr� m�že být relativn�

snadno zkopírována. Není vzácnou výjimkou, že špi�kový produkt je koupen 

konkuren�ní firmou – velmi �asto i zahrani�ní - ihned po uvedení na trh a po n�jaké 

dob� je uveden tímto následníkem (fast second)  a následn� i imitátory (imitator) 

„trochu jiná verze produktu“. Takto imitovaný výrobek se zcela logicky nachází v nižší 

cenové hladin�, nebo� tyto firmy nemusely absolvovat mnohdy relativn� dlouhý                     

a nákladný proces jeho vývoje. Jediným zp�sobem jak prosp�t své firm� a celé 

ekonomice je produkovat v dané t�íd� vysoce jakostní produkty a vlastními inovacemi       

a zlepšováním kvality zap�í�init zastarání svého vlastního produktu.  
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Situace by mohla odpovídat následujícímu obrázku (26): 

       Obrázek 3: Racionální chování výrobce na trhu 

 Do ur�ité doby  (�as t1) je producent pod „ochranou“ výjime�nosti a vysoké 

kvality svého produktu a m�že tzv. „sbírat smetanu“, a to jak na tuzemských, tak                 

i zahrani�ních trzích. To však platí pouze do ur�itého okamžiku. Na základ� již 

zmín�ného by sama firma m�la zap�í�init, pohybuje-li se v konkuren�ním prost�edí, 

zastarání svého výrobku a nár�st hodnoty pro zákazníka v dané t�íd�. Po sesbírání 

smetany by m�la následn� snížit i cenu, což zp�sobí, že imitované konkuren�ní 

produkty budou vystaveny i velmi nep�íjemné cenové konkurenci. Podle mého názoru, 

jestliže se podniky v rámci ekonomiky nebudou chovat tímto zp�sobem, pak budou 

zákazníci realizovat nákupy u producent�, kte�í za nižší cenu poskytují produkty stejné 

�i dokonce vyšší kvality. Mimo jiné je nutné také zohlednit tendenci stále více se 

stírajících bariér v mezinárodní sm�n� a integra�ní procesy, v rámci nichž jsou 

odbourávány �i snižovány celní sazby, �ímž se rozdíly v cenách rapidn� snižují.  

Tato problematika úzce souvisí se schopností rychle reagovat a využívat mezer               

a rezerv jak uvnit�, tak vn� firmy. Ta se stává stále více d�ležit�jší. Dnešní doba totiž 

vyžaduje pro dosažení úsp�chu nové p�ístupy a  nové schopnosti. Jak uvádí Kaplan              

a Norton (lit. (54), str. 15): „Schopnost mobilizovat a zužitkovat hmotná nebo 

neviditelná aktiva je mnohem více rozhodující než investování fyzických hmotných 

aktiv a jejich �ízení. Nehmotná aktiva umož�ují: 

a) vytvo�it takové vztahy se zákazníky, které zachovávají loajalitu 

k zákazník�m již existujícím a p�itom umož�ují efektivní poskytování služeb 

novým zákaznickým segment�m a novým trh�m; 

b) uvád�t na trh inovované výrobky a služby, požadované cílovými segmenty 

zákazník�; 

Jednotková 
cena „Sbírání smetany“ 

Doba prodeje �as t1

Cena 2

Cena 1
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c) produkovat vysoce kvalitní, zákaznicky orientované výrobky a služby za 

nízké ceny s krátkou dobou realizace; 

d) mobilizovat schopnosti a motivaci zam�stnanc� z d�vodu neustálého 

zlepšování proces�, jakosti a doby odezvy; 

e) implementovat informa�ní technologie, databáze a systémy“.

Z výše uvedeného jednozna�n� vyplývá nutnost zabývat se vztahy a procesy 

spojenými s p�sobením  zainteresovaných stran, zejména pak zákazníky a zam�stnanci. 

S tímto problémem se mohou úsp�šn� potýkat pouze spole�nosti, kde existuje taková 

podniková kultura, která toto vše umožní. R. Pet�íková (lit. (74), str. 35) definuje 

podnikovou kulturu  jako: „…soubor podnikových cíl�, myšlenek, pravidel, norem, 

názor�, postoj�, hodnot, spole�enského v�domí, p�esv�d�ení, ale i historie, zvyk�, 

tradic a hmotných podmínek“. Podnikovou kulturu lze tedy chápat jako hlavní 

determinant, který vytvá�í �i naopak nevytvá�í sounáležitost pracovníka s firmou, 

umož�uje �i neumož�uje rozvoj interního a externího potenciálu firmy a p�ispívá 

k tvorb� �i poškozování jména firmy. Tuto skute�nost podporují záv�ry mnoha 

pr�zkum�. Mezi n� lze za�adit i zve�ejn�né výsledky pr�zkum� zabývajících se mimo 

jiné i p�í�inami selhání zlepšování proces� (24). Jako hlavní p�í�iny selhání jsou zde 

uvád�ny: 

zp�sob p�ijímání výsledk� vedoucími pracovníky a vedoucími odd�lení,  

nedostatek lidských zdroj� k implementaci zm�n a  

výsledky komunikace. 

Firma implementující proces neustálého zlepšování si musí být v�doma zejména 

následujících aspekt�: 

1. nutnosti orientace na zákazníka, p�i�emž zákazníkem se rozumí zákazník   

interní i externí, tzn., že proces zlepšení musí n�komu ve svém d�sledku 

p�inést prosp�ch; 

2. všechny �innosti jsou sou�ástí proces�, tj. veškerá �innost je založena na                   

dodavatelsko-odb�ratelském vztahu s nesením odpov�dností, ale                         

i pravomocí; 

3. zlepšování je nikdy nekon�ící proces; 
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4. prevence je sou�ástí plánování – stále platí, že chybám je lépe p�edcházet, 

než je následn� draze �ešit, jakost výsledného produktu je ovlivn�na               

z 80–90 % p�edvýrobní etapou; 

5. zlepšování je závislé na lidech – práce v týmech a v prost�edí, které p�eje 

tvo�ivosti a zapojení do proces� zlepšování, je pro úsp�ch všech projekt�

zlepšování  nezastupitelná; 

6. n�které zlepšovací aktivity jsou náro�né na zdroje – zdroje lidské, finan�ní 

a technické; 

7. pro proces zlepšování je nutné uplat�ovat obecn� platnou metodologii;

8. nutnosti používání správných nástroj� v jednotlivých fázích procesu 

zlepšování; 

9. pro rozsáhlejší zlepšovací aktivity aplikovat zásadu koncentrace na úzké 

místo
8. (76) 

 Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodujícím �initelem pro oblast neustálého 

zlepšování jsou lidé, a to od výrobních pracovník� až po top management. Tato 

d�ležitost vyplývá i z  tzv. Matice  zásad a krok� zlepšování, viz. Matice 1 dále.  

  

Za vším je 
zákazník

Jakákoliv 
�innost je 
sou�ástí 
proces�

Zlepšování 
nikdy 

nekon�í 

Prevence 
musí být 
sou�ástí 

plánování

Zlepšování 
je závislé na 

lidech 

1. Výb�r tématu X X
2. Sb�r a analýza dat X X X
3. Analýza p�í�in X X X X
4. Plánování a implementace 
�ešení 

  X X X 

5. Hodnocení dosažených 
výsledk�  X X  X 

6. Standardizace �ešení  X   X 

7. Monitorování proces�     a 
výb�r dalšího tématu X X X  X 

       Matice 1: Matice zásad a krok� zlepšování (76) 

 Úsp�šnost všech krok� procesu je odvozena od  lidského faktoru. Nemén�

d�ležité jsou však i organiza�ní aspekty  zabezpe�ení neustálého zlepšování. Základem 

je, aby se neustálé zlepšování stalo p�irozenou sou�ástí systém� managementu (ne 

                                                
8 Podle empiricky ov��ené teorie omezení E. Goldratta, jakékoliv díl�í  zlepšení nemá na celkové zlepšení 
vliv pokud se nejedná kritický limitující �lánek.  
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pouze managementu jakosti jak je mnohdy chápáno). Zárove� však musí fungovat na 

základ� vhodného algoritmu.  

 Vyjdeme-li pak dále z toho, že sou�asné vysoce konkuren�ní prost�edí je 

p�í�inou velmi rychlého morálního zastarávání, pak procesy neustálého zlepšování, 

resp. úsp�šná realizace zásady neustálého zlepšování ve firmách je prost�edkem, jak na 

takovém trhu usp�t a neuvolnit, díky vlastní laxnosti, místo jiným. Pod pojmem 

„zlepšení“ je však nutné chápat i nahrazení nevyhovujícího n��ím novým, adekvátním.  

Efektivnost a efektivita zlepšovatelských aktivit je siln� podmín�na znalostí 

vlastní firmy, jejich silných a slabých stránek, stejn� tak jako p�íležitostí a hrozeb ve 

vazb� na vn�jší prost�edí. Ve vztahu k hodnocení vlastní firmy mohou externí 

pracovníci (audito�i, poradci, ...) sehrávat velmi d�ležitou roli, zejména pak v n�kterých 

aspektech, nicmén� nikdy nemohou znát firmu tak dob�e jako vlastní pracovníci. 

Domnívám se, že je tedy možné konstatovat, že to budou práv� procesy sebehodnocení, 

které budou sehrávat ve vztahu k sou�asnému �ízení jednu z velmi d�ležitých rolí a to 

zejména v d�sledku neustále rostoucí konkurence, která klade tlak na realizaci procesu 

neustálého zlepšování. Výsledky ze sebehodnotících aktivit se totiž stávají velmi 

cennými vstupy pro uvedené aktivity. Stejn� tak mohou pomoci lépe pochopit, p�i 

využití dalších nástroj� a prost�edk�,  vzájemn� p�sobící kauzální vztahy, viz. nap�. 

Schéma 3 níže.   

  

    Schéma 3: Upravený �et�zec vztah� na principu BSC                                                      

                      (upraveno z Horváth & Partners, lit. (45)) 

 Dnešní podnikatelské prost�edí založené mimo jiné i na hledání rezerv a nových, 

lepších možností, p�ímo vyžaduje rovn�ž  aktivní ú�ast pracovník� v první linii. 

Efektem této „ú�asti“ by nem�lo být pouze zlepšení výkonnosti proces�, ale i celého 

systému managementu, zvýšená schopnost pružn� reagovat na nejr�zn�jší nové 

Procesy Finance 

Zákazníci 

Potenciály 
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požadavky, ale i vytvo�ení klimatu k proaktivnímu jednání zam�stnanc�. Daná 

problematika se zcela p�irozen� dotýká i malých a st�edních podnik�.  

3.4 Výkonnost firmy a její �ízení  

Malé a st�ední podnikatelské subjekty pohybující se na dnešních trzích rovn�ž 

hledají cesty, jak zlepšovat svoji výkonnost a n�které nejlepší z nich opravdu dosahují 

velmi dobrých výsledk� a to nejenom ve vztahu k vlastník�m, ale i k ostatním 

stakeholder�m. Tento stav m�že být ale kdykoliv narušen jedinou osobou, jedním 

procesem �i jedním vadným výrobkem. Koncepci dodavatelsko-odb�ratelských vztah�, 

a to nejenom ve vztahu k externím subjekt�m, lze tedy považovat za klí�ovou pro 

implementaci TQM a za jeden ze základních pilí�� pro dosahování „podnikatelské 

dokonalosti“ (business excellence). Selhání p�i vyhov�ní zákaznickým požadavk�m 

v jakékoliv �ásti �et�zce má totiž multiplika�ní efekt a selhání v jakékoliv �ásti systému 

tvo�í problémy i v dalších �ástech, což ohrožuje konkurenceschopnost firmy. 

Z uvedeného tedy vyplývá nutnost procesního p�ístupu ke každému jednotlivému úkolu 

v organizaci. Proces je transformací �ady vstup� (ty mohou zahrnovat akce, metody a 

operace) do žádoucích výstup�, které uspokojují zákaznické pot�eby a o�ekávání (ve 

form� produkt�, informací, servis� nebo – všeobecn� �e�eno – výsledk�). Veškerá 

�innost firmy p�edstavuje více �i mén� složitý proces, takže i v malých a st�edních 

podnicích existuje v každé oblasti nebo funkci celá �ada proces�. (78) Zjednodušený 

procesní model je uveden dále,  viz. Schéma 4 na následující stran�.  
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  Schéma 4: Zjednodušený procesní model  (78) 

Všeobecn� lze konstatovat, že procesy jsou prost�edkem, kterým podnik  

využívá a uvol�uje talent lidí pro dosahování žádoucích výsledk� – výkonu.  Navíc, 

zlepšování ve výkonu m�že být dosaženo pouze zlepšováním proces� prost�ednictvím 

zapojení lidí. Zjednodušen� lze tuto skute�nost vyjád�it v následujícím schématu. 

                                

                            

   Schéma 5: Zjednodušený model zlepšování výkonnosti  (78)                                    

Jednu z hlavních primárních rolí v �ízení, resp. zvyšování výkonnosti firmy, má 

zcela pochopiteln� schopnost vedení správn� definovat a aktualizovat vizi, strategii                

a plány, viz. schéma na následující stran�. 
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Schéma 6: Rámec vedení, politiky a strategie (78) 

S výše uvedeným velmi úzce souvisí problematika tvorby strategie, která má  

v sou�asnosti, v porovnání s minulostí, kratší životní cyklus a firmy jsou nuceny v�as 

reagovat na varovné signály o jejím p�ekonání. Správnost stanovení strategie, stejn� tak 

jako její korektní p�evedení do reálného života firmy sehrává podstatnou roli 

v sou�asném �ízení výkonnosti firmy.  

3.4.1 Strategické �ízení firmy  

Pro oblast tvorby a implementace strategie se jako vhodné jeví využití princip�

systému BSC (Balanced Scorecard). BSC zachycuje a odhaluje rozhodující 

hodnototvorné aktivity. Hlavní silnou stránkou tohoto manažerského systému je, že 

propojuje finan�ní a nefinan�ní ukazatele. Auto�i vycházejí ze �ty� perspektiv, jsou jimi: 

perspektiva u�ení se a r�stu9, 

perspektiva interních proces�, 

zákaznická perspektiva a 

finan�ní perspektiva. 

                                                
9 Bývá rovn�ž ozna�ována jako Potenciály. 
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Schéma 7: Perspektivy v rámci manažerského systému Balanced Scorecard (54)  

Díky propojení finan�ních a nefinan�ních ukazatel� poskytuje BSC 

mechanismus pro definování vztah� p�í�ina – d�sledek a ur�ení p�ínosu jednotlivých 

nefinan�ních ukazatel� práv� k dosažení finan�ních cíl� spole�nosti (nap�. ziskovost, 

apod.). Vztah p�í�ina – d�sledek je zobrazen v následujícím kauzálním �et�zci,                 

viz. Schéma 8 dále. 

Schéma 8: Kauzální �et�zec p�i aplikaci BSC (54) 

Jednou z p�edností systému BSC je jeho funkce coby p�echodového m�stku 

mezi fází hledání strategie a fází realizace strategie a schopnost p�evedení strategických 

cíl� do operativní oblasti �ízení podniku, což proces implementace strategie urychluje, 

zkvalit�uje a umož�uje d�íve získat zp�tnou vazbu. Schopnost rychle a efektivn�

realizovat strategie je v sou�asném dynamickém prost�edí mimo�ádn� d�ležité. To platí 

dvojnásob v oborech se silnou konkurencí, kde jsou strategie podnik�, jsou-li v�bec 

n�jaké, velmi podobné. Potom je schopnost rychle realizovat zvolenou strategii, resp. 

rychle ji zm�nit v p�ípad�, že se ukáže jako nevhodná, ur�itou konkuren�ní výhodou.  
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Horváth a kol. identifikovali osm manažerských problém�, které vyvolávají 

pot�ebu zavedení BSC �i obdobné metody (blíže viz. lit. (45)). Jsou jimi:  

1. nutnost prosazení strategie, 

2. kritika klasického systému ukazatel� založeného p�edevším na finan�ních 

ukazatelích, 

3. nutnost zp�ehledn�ní reportingu, 

4. nutnost zjednodušení procesu plánování, 

5. nutnost zlepšení externího reportingu, 

6. dominantní postavení finan�ních veli�in pro �ízení, 

7. tvorba systému poskytujícího v�asné varování a �ízení rizika, 

8. vzájemné propojení a zlepšení komunikace mezi útvary podniku. (45) 

 Jak ukazuje níže uvedené schéma strategického �ízení podle Balanced 

Scorecard, je procedura složena ze základních �ty� logicky navazujících stup��. 

       

       

       

       

       

        

Schéma 9: Systém strategického �ízení podle Balanced Scorecard (54) 

 Pro každý definovaný stupe� hraje rozhodující roli jasnost a relativní 

jednoduchost m��ícího a ukazatelového systému, který umož�uje rozpracovat strategii 

na nižší úrovn� �ízení.  

 Zp�sob, jakým každá spole�nost vymezuje, jak dosáhnout vyt�ených cíl� záleží 

na specifických podmínkách trhu, cenové politice, vysp�losti produktu ve srovnání 

s produkty konkurent� a mnoha dalších faktorech.  
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Bezesporu ovšem musí sou�asné strategie, a to nejenom výrobních, podnik�, 

zodpov�d�t mj. následující základní otázky, jako jsou:  

Jak m�žeme �init naše zákazníky stále spokojen�jší prost�ednictvím toho, co 

od nás kupují? 

Jak m�žeme p�isp�t k tomu, aby naši obchodní a pr�mysloví zákazníci byli 

konkurenceschopn�jší prost�ednictvím toho, co od nás kupují? (30) 

Zcela logicky v d�sledku snahy kvalifikovan� nalézt otázky na uvedené otázky 

musí být strategický význam p�ipisován d�kladnému poznání a využití znalostí o: 

zákaznících (v�etn� potenciálních),  

stávajících i možných budoucích konkurentech,  

vlastní firm�. 

To úzce souvisí s tím, že pro dosažení úsp�chu v sou�asném tržním prost�edí je 

bezesporu nutné poznat krom� zákazník�, své konkurenty, ale i samotnou vlastní firmu. 

Uvedené má spojitost s tím, že klí�ovým pro dosažení úsp�chu je poznání a hodnocení 

proces� generujících hodnotu pro zákazníka i ostatní stakeholdery a hodnocení vlastní 

pozice ve vztahu ke konkurenci. To p�isp�lo k nutnosti komplexního nazírání na 

problematiku firemního �ízení a k tomu, že se kvalita stala klí�ovým prvkem nejenom 

v rámci operativních ukazatel� ve smyslu absence plývání, dodržení p�edepsaných 

technických parametr� výrobk� a uspokojování pot�eb zákazník�, ale atributem �ízení 

jako takového v d�sledku toho, že její hodnocení bylo stále t�sn�ji spjato s hodnocením 

toho, do jaké míry d�lá firma správné v�ci a zda je d�lá správn�.   

3.4.2 Atribut kvality v sou�asném �ízení výkonnosti 

Finan�ní výkon, který je u podnikatelských subjekt� fakticky tím st�žejním 

cílovým, je dán provozním výkonem. Kvalita provozního výkonu je p�itom 

determinována mimo jiné i kvalitou stanovené strategie. Je tedy zcela evidentní, že je 

zapot�ebí zohlednit již n�kolikrát zmín�nou skute�nost, že má-li být výsledkem kvalitní 

a úsp�šn� prodejný produkt, pak veškeré �innosti s jeho tvorbou související musejí být                               

provád�ny kvalitn� (47).  

Kvalitu v sou�asném podnikatelském prost�edí je nutné spojovat s excelencí 

(108) a pot�ebou zahrnutí koncepce kvality do všech firemních systém� a manažerských 
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praktik (13). Kvalita tedy musí být aspektem všech �inností firmy, ne být spojována 

pouze s jejími výrobky a/nebo službami. Na druhé stran� i výše uvedený termín 

excelence je p�itom nezbytné spojovat se všemi aspekty podnikání; primárn� se jedná 

zejména o:   

dosahování takových výsledk�, které optimáln� uspokojují všechny 

zainteresované strany, 

vytvá�ení trvalé hodnoty pro zákazníky, 

�ízení firmy prost�ednictvím souboru systém�, proces� a fakt�, které spolu 

souvisejí, 

tvorbu inovací a využívání p�íležitostí ke zlepšování, 

rozvoj a zapojení zam�stnanc�, 

rozvíjení a udržování partnerství s p�idanou hodnotou, atd.  (76).  

V sou�asnosti již dochází k p�echodu z  procesn� založeného systému 

managementu jakosti (QMS – Quality Management System) konstruovaného pro 

dosažení a udržení neustálého zlepšování a zákaznické spokojenosti k podnikatelskému 

systému �ízení (BMS - Business Management System), jehož rozsah jde výrazn� nad 

rámec zákaznické kvality sm�rem k podnikatelské excelenci (dokonalosti).  (108)  

3.5 Firemní sebehodnocení 

Neodd�litelnou sou�ástí dnešního systému �ízení, které je orientováno na 

dosahování podnikatelské excelence, by m�lo být firemní sebehodnocení,  které je 

standardn� založeno na komplexním, systematickém a pravidelném p�ezkoumávání 

�inností a výsledk� firmy s cílem identifikovat mezery ve výkonnosti, slabá místa                  

a p�íležitosti ke zlepšení. Neustále totiž platí, že jedním z podstatných, mnohdy 

klí�ových, „ukazatel�“ konkurenceschopnosti firmy a kvality systému �ízení je 

schopnost rychlého a cíleného zlepšování (pod pojmem zlepšení je nutné chápat i 

schopnost zcela nahradit n�co nevyhovujícího).  

Pro za�len�ní firemního sebehodnocení  do firemního života hovo�í rovn�ž to, že 

p�íležitosti ke zlepšování musí být cílen� vyhledávány, jak uvádí mj. i mezinárodn�

uznávaná kapacita P. F. Drucker (26). Hledání p�íležitostí ke zlepšení, tedy není otázkou 

náhody, jedná se o cílev�domý proces, který musí být systematicky �ízen.   
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 Na tomto míst� je nutné op�t zd�raznit, že efektivnost a efektivita 

zlepšovatelských aktivit je zcela p�irozen� podmín�na znalostí vlastní firmy, jejich 

silných a slabých stránek, stejn� tak jako p�íležitostí a hrozeb ve vazb� na vn�jší 

prost�edí. Je z�ejmé, že ve vztahu k hodnocení firmy samotné sehrávají a budou 

sehrávat externí pracovníci (nap�. audito�i, poradci, …) nezastupitelnou roli, zejména 

pak v n�kterých aspektech, nicmén� nikdy nemohou znát firmu tak dob�e jako vlastní 

pracovníci firmy. Lze tedy konstatovat, s p�ihlédnutím k již uvedenému, že to bude 

práv� firemní sebehodnocení, které bude sehrávat ve vztahu k sou�asnému a budoucímu 

�ízení jednu z velmi d�ležitých rolí i v malých a st�edních podnicích.  

3.5.1 Vybraná relevantní specifika malých a st�edních podnik�  

Malé a st�ední podniky mají, v porovnání s velkými podniky celou �adu 

p�edností, ale na druhé stran� nelze opomíjet jejich slabá místa (75), která vyplývají 

mimo jiné i ze skute�nosti, že ve srovnání s velkými podniky nemají takové lidské                 

a finan�ní zdroje. Navíc je nutné vzít v potaz skute�nost, že práv� malé a st�ední 

podniky nemají takovou silnou ochranu p�ed vlastními nedostatky, chybami a plýtváním 

jako je tomu mnohdy u velkých, kapitálov� silných, podnik� (27). To jenom zd�raz�uje 

nutnost interního posuzování výkonnosti vlastní firmy - sebehodnocení. Zcela evidentn�

musí být tyto aktivity založeny na jistých principech a postupech uznávaných bez 

ohledu na specifika jednotlivé zem�, regionu a samotného podniku. S p�ihlédnutím 

k uvedenému zcela logicky vyvstává otázka zp�sobu a rozsahu implementace 

sebehodnocení v malých a st�edních podnicích. Tuto otázku je nezbytné kvalifikovan�

zodpov�d�t s ohledem na nepopiratelnou a d�ležitou roli malých a st�edních podnik�

nejenom v rámci národních ekonomik, což lze demonstrovat mimo jiné i následujícími 

vybranými údaji: 

v Evropské unii existuje p�ibližn� 18 milión� malých a st�edních podnik�

(toto �íslo p�edstavuje zhruba 99,8% všech podnik� v Evropské unii), 

malé a st�ední podniky (dále jen MSP) tvo�í v pr�m�ru 55% obratu všech 

firem a p�edstavují 66% pracovních míst. (105)      

V rámci klasifikace MSP se využívá ukazatele po�tu zam�stnanc� a vybraných 

ekonomických ukazatel�. MSP jsou �len�ny na drobné, malé a st�ední podnikatele; 

bližší specifikace viz. Tabulka 2 na následující stran�. 
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Kategorie Po�et zam�stnanc� Ekonomické ukazatele 

Drobný podnikatel mén� než 10 
aktiva/majetek nebo obrat/p�íjmy 
nep�esahují korunový ekvivalent          
2 mil. EUR  

Malý podnikatel 10 – 49 
aktiva/majetek nebo obrat/p�íjmy 
nep�esahují korunový ekvivalent 10 
mil. EUR  

St�ední podnikatel 50 – 249 

jeho aktiva/majetek nep�esahují 
korunový ekvivalent �ástky 43 mil. 
EUR nebo má obrat/p�íjmy 
nep�esahující korunový ekvivalent 50 
mil. EUR  

 Tabulka 2: Kategorie MSP (22) 

Z výše uvedené tabulky je z�ejmé, že mezi jednotlivými subkategoriemi MSP 

existují zna�né rozdíly (což lze p�edpokládat s ohledem na specifické podmínky i pro 

podniky v rámci díl�ích skupin). Nicmén� bez ohledu na uvedené by si i management 

malých a st�edních podnik� m�l uv�domit, že: 

1. proces neustálého zlepšování je jedním z životn� d�ležitých firemních 

proces�, 

2. efektivnost a efektivita zlepšovatelských aktivit je siln� podmín�na znalostí 

vlastní firmy, jejich silných a slabých stránek, stejn� tak jako p�íležitostí                

a hrozeb ve vazb� na vn�jší prost�edí, 

3. sebehodnocení firmy je jedním z efektivních nástroj�, který m�že p�isp�t                     

k dosahování celkového lepšího výkonu firmy spojeného se zvyšováním 

konkurenceschopnosti, 

4. sebehodnocení m�že vnést do firemních aktivit v�tší  systémovost                        

a systemati�nost spojenou s tvorbou znalostí. 

Ve spojitosti s firemním sebehodnocením vyvstává i u MSP otázka tvorby 

vhodné metodiky sebehodnocení. To je bezesporu podmín�no nutností hlubšího poznání 

sou�asného stavu v dané oblasti a relevantních souvislostí.     

   Malé a st�ední podniky mají ve srovnání s velkými mnohá specifika, která se 

výrazn� dotýkají i �ešené problematiky.  
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  Za jedny z nejd�ležit�jších, které by nem�ly být v úvahách týkajících se 

metodiky firemního sebehodnocení pro MSP opomenuty, lze považovat následující 

aspekty:   

- dominantní roli mají podnikatelé – vlastníci, kte�í jsou velmi �asto extrémn�

skepti�tí ohledn� pomoci z venku a zna�n� odolní ve vztahu k organiza�ní             

a �ídící inovaci; 

- existuje velmi úzký vztah mezi firmou a rodinou (nap�. zam�stnávání 

rodinných p�íslušník�, …); 

- malé a st�ední podniky se vyzna�ují jednoduchou strukturou a nízkou úrovní 

formalizace a standardizace; 

- malé a st�ední podniky mají �asto zna�n� nesofistikovaná pravidla pro 

fungování vlastní firmy s neformálními, dynamickými strategiemi; 

- malé a st�ední podniky mají všeobecn� nedostatek zdroj� (p�edevším �as 

managementu a odborné znalosti specialist�); 

- v malých a st�edních podnicích mnohdy p�evládá reaktivní p�ístup v rámci 

�ízení podniku (tzv. „hašení požár�“), který odráží nedostatek 

v systematickém plánování a strategickém uvažování. (7) 

V souvislosti s výše uvedeným je nutné poukázat na skute�nost, že malé                     

a st�ední podniky jsou nuceny se v rámci své konkurenceschopnosti, �i lépe �e�eno pro 

své p�ežití,  zapojit a operovat v rámci dodavatelských �et�zc�, ve kterých velcí hrá�i 

nastavují náro�né standardy a požadavky, které jsou d�sledkem neustále se stup�ující 

konkurence na globálním trhu. Schopnost rychle reagovat na požadavky a hledat 

rezervy je podmínkou pro udržení se v t�chto �et�zcích, což úzce souvisí i s nutností, 

resp. vhodností, pravidelného provád�ní firemního sebehodnocení.  

Nicmén� s ohledem na specifika každé firmy je evidentní, že podniky by m�ly 

kriticky zvažovat použití r�zných sebehodnotících p�ístup� a snažit se identifikovat 

takové modely a nástroje, které jsou optimální ve vztahu k jejich pot�ebám a zdroj�m. 

3.5.2 Základní p�ístupy k firemnímu sebehodnocení   

Nedostatek porozum�ní princip�m a smyslu firemního sebehodnocení vedlo 

k prosazení firemního sebehodnocení založeném na m��ení dosažené úrovn� excelence 

na  úkor náro�n�jšího diagnostického sebehodnocení zam��eného na zlepšování                      
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a hledání mezer ve výkonnosti. (15) Zejména absence ochoty vedení  v�novat zvýšenou 

pozornost volb� vhodného modelu a p�ístupu spojené s p�ejímáním neadaptovaných 

„p�edkládaných“ model� a nástroj� pak vede k ur�itému roz�arovaní ze sebehodnocení 

jako takového, což ovšem zcela pochopiteln� není chyba samotného firemního 

sebehodnocení.  

Bylo bezesporu pot�šující skute�ností, že v prvních letech zavedení modelu 

Malcolma Baldrige (blíže viz. kap. 3.5.4) p�ipadalo na jednoho žadatele p�inejmenším 

jeden tisíc t�ch, kte�í se neucházeli o cenu, ale vyžádali si pr�vodce pro žadatele – cht�li 

se m��it oproti modelu ceny za jakost a zjistit jaké úrovn� v porovnání s daným 

etalonem dosahují. Problémem ale je, že skóre dosažené z takto provád�ného 

sebehodnocení je mnohdy považováno  za klí�ové a z tohoto titulu je veškerá pozornost 

v�nována hodnocení a posuzování. Je-li ovšem primárním cílem zvyšování výkonnosti 

firmy, musí být firemní sebehodnocení zam��ené na hledání p�í�in slabých stránek ve 

spojitosti se zjišt�nými �i p�edpokládanými mezerami ve výkonnosti.   

T. Conti (lit. (15)) rozlišuje v zásad� 2 základní p�ístupy k firemnímu hodnocení  

v závislosti na úmyslu, se kterým je sebehodnocení provád�no, na: 

1. hodnocení zam��ené na m��ení (nebo lépe �e�eno odhadování) úrovn�

excelence
10 (dokonalosti) – základy tomuto systému byly položeny 

hodnocením spojeným s cenami za jakost. Klí�ovým v tomto systému je 

kvantitativní hodnocení. Pro získání co nejobjektivn�jšího bodového 

ohodnocení je zapot�ebí, aby bylo dané hodnocení provád�no nezávislou 

t�etí stranou.   

2. hodnocení zam��ené na zlepšení výkonnosti (diagnostické sebehodnocení) 

– tento systém hodnocení vznikl historicky z cen za jakost a relativn� brzy 

prokázal to, že je jako prost�edek pro iniciaci zlepšování mnohem d�ležit�jší 

než samotné ceny. Nicmén� i tento druh hodnocení prošel ur�itým vývojem. 

Zpo�átku bylo sebehodnocení pouze jedním z druh� interního auditu. 

V dalším vývoji docházelo postupn� k p�esunu d�ležitosti mezi 

diagnostickým aspektem a bodovým hodnocením ve prosp�ch d�íve 

uvedeného. (15) 

                                                
10 Tento styl hodnocení je založen na p�ejatém všeobecném modelu, což je jeden z d�vod�, pro� má tento 
zp�sob sebehodnocení nižší užitnou hodnotu z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti vzhledem 
k nižší schopnosti interpretovat a hodnotit firmu s ohledem na její specifika.  
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Je nutné, aby management porozum�l rozdíl�m mezi t�mito dv�mi základními 

p�ístupy a akceptoval skute�nost, že jestliže je proces hodnocení optimalizován pro 

hodnocení úrovn� dosažené excelence, nem�že být zárove� optimalizován coby nástroj 

pro hledání slabých míst a mezer ve výkonnosti, což vyplývá i z p�ehledu základních 

rozdíl� t�chto dvou koncepcí blíže specifikovaných níže. 

                         Obrázek 4: Srovnání základních p�ístup� k sebehodnocení firmy (15) 

Z hlediska formování konkurenceschopnosti je vhodn�jší druhá koncepce 

p�ístupu k sebehodnocení. Bohužel i dnes v�tšina firem a poradc� pojímá 

sebehodnocení spíše jako m��ení dosažené úrovn� excelence11 než jako diagnostický 

proces zam��ený na hledání slabin a mezer ve výkonnosti firmy. Velmi frekventovanou 

chybou ve vztahu k firemnímu sbehodnocení je i špatná koncepce sebehodnocení coby 

výhradn� interní aktivity, kompletn� provád�né interními pracovníky. (15) 

Sebehodnocení je procesem, jehož vlastníkem je firma, to ale  v žádném p�ípad�

neznamená, že je vylou�ena ú�ast externích posuzovatel� s pot�ebnými zkušenostmi             

a znalostmi.   

  Rostoucí pozornost v�novaná v zahrani�ní i tuzemské literatu�e problematice 

sebehodnocení, zejména pak výb�ru vhodného modelu a p�ístupu je dána                           

mj.  i �ast�jšími reakcemi na jistá omezení metod založených na cenách za jakost.  (7) 

Nicmén� navzdory skute�nosti, že byla vyvinuta celá �ada, v mnoha ohledech                           

i vhodn�jších, koncepcí firemního sebehodnocení, je více než z�ejmé, že primární roli 

                                                
11 Je zcela evidentní, že i tento systém hodnocení má ur�ité diagnostické rysy. Nicmén� nedosahují kvalit 
„ryzího“ diagnostického p�ístupu k sebehodnocení.   

Firemní hodnocení 

Hodnocení založená na 
m��ení úrovn� excelence 

(orientovaná na pom��ování se) 

Diagnostické sebehodnocení 
(zlepšovatelsky orientovaná) 

- standardní model 

- standardní váhy 

- tradi�ní p�ístup založený 
na auditu 

- otev�ené modely 

- obez�etné p�id�lování 
vah jednotlivým kritériím 

- diagnostický p�ístup 
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sehrávaly a lze p�edpokládat, že i nadále budou sehrávat, národní �i mezinárodní 

modely jakosti (excelence), které jsou mnoha firmami p�ejímány jako referen�ní 

schéma pro firemní sebehodnocení.  

Mezinárodn� uznávané „modely excelence“, které jsou v mnoha zemích 

základem národních cen za jakost, prokázaly svou užite�nost s ohledem na to, jak již 

bylo uvedeno, že poskytují definici a popis TQM, což umož�uje lepší porozum�ní dané 

koncepci. Na tomto míst� bezesporu vyvstává otázka, zda nahrazení „TQM“ termínem 

„dokonalost (excellence)“ ve spojitosti s firemním �ízením je vhodné. N�kte�í auto�i tuto 

skute�nost kritizují s tím, že to m�že vést k tomu, že dojde k opomíjení kvality a rovn�ž 

k posílení chybné domn�nky, že TQM je módou a kvalita již není nadále d�ležitou 

záležitostí. (21) A�koliv jsou tyto obavy, podle mého názoru, do jisté míry oprávn�né, 

nesmí být opominut fakt, že navzdory tomu, že kvalita je „pouze“ implicitním znakem 

model� a není uvedena explicitn� jako st�žejní, p�ání usp�t v excelenci  (resp. 

v dosahování excelence) nutí organizace ve zvýšené mí�e využívat iniciativy, nástroje           

a techniky, které vedou k dosahování požadovaných výsledk� – tj. k vyšší mí�e 

využívání nástroj� a technik �ízení kvality. (7) Tento záv�r podporují i výsledky 

analytické �ásti diserta�ní práce v �ásti, která se zabývá atributem kvality ve firemním 

�ízení, a která poukazuje na nutnost spojování kvality s excelencí a naopak. 

 Aspekt excelence a kvality je vhodn� spojen v  modelech, které primárn�

vznikly v reakci na pot�ebu vytvo�ení jasného rámce pro implementaci a hodnocení 

vyzrálosti TQM ve firmách. Modely, které mají nejv�tší koncep�ní hodnotu a jsou 

hodnoceny jako nejd�ležit�jší s ohledem na jejich dopad na sebehodnotící praktiky jsou 

EFQM model, který je základem Evropské ceny za jakost a model Malcolma                          

Baldrige.  (7) 

3.5.3 EFQM Model Excelence 

Model vyvinutý EFQM (European Foundation for Quality Management) je 

nejrozší�en�jším modelem v rámci Evropy a je používán ve v�tšin� evropských zemí 

jako základ národní ceny za jakost. (101) Mén� je pak v rámci Evropy rozší�en model 

Malcolma Baldrige, který slouží jako základ národní ceny za jakost ve Francii, Finsku   

a Švédsku. Jak EFQM Model Excellence, tak i model Malcolma Baldrige, který je 

používán zejména v USA a v n�kolika zmín�ných evropských zemích, pokrývají široké 

spektrum aspekt� a lze tvrdit, že jakost musí být pro ú�ely t�chto model� svým 
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zp�sobem chápána jako integrující prvek a vychází ze všeobecn� uznávaných definic 

jakosti a jejího chápání uznávanými kapacitami spolu se zohledn�ním teorie ú�asti. 

V daných modelech je zárove� kladen velký d�raz na klí�ové výsledky výkonnosti 

podniku (tedy i finan�ní výsledky, které jsou rovn�ž atributem kvality firemního �ízení) 

a na zvyšování  konkurenceschopnosti.   

 EFQM byla vytvo�ena v roce 1988 14 vedoucími Evropskými podniky. Cílem 

této Evropské nadace managementu jakosti je zvýšení konkurenceschopnosti 

prost�ednictvím využití filosofie TQM.  Model vyvinutý touto nadací, tj. EFQM Model 

Excelence12, a s ním spojený proces sebehodnocení udali nový sm�r pro oblast jakosti              

a vyvolali hluboké a trvající zm�ny u zú�astn�ných organizací (21). Model EFQM je 

strukturován do 9 základních kritérií, 5 z nich p�edstavuje nástroje  a prost�edky, zbylé 

4 pak výsledky. V rámci t�chto kritérií jsou hodnoceny dosažené výsledky a stav firmy, 

p�i�emž každé kritérium je definováno všeobecn� a následn� je strukturováno do 

r�zného po�tu subkritérií.  Hlavní kritéria a jejich podíl na celkovém hodnocení jsou 

uvedeny v následujícím obrázku, viz. Schéma 10 dále. 

Schéma 10: Schéma EFQM Modelu Excellence (76) 

    
  

                                                
12 Do roku 1999 byl používán název Evropský model TQM.  
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Mezi základní charakteristiky tohoto modelu prezentované J. Nenadálem         

(lit. (76)) náleží:  

1. Oficiální název modelu je THE EFQM EXCELLENCE MODEL. Je 

zárove� registrovanou zna�kou. 

2. Model má 9 hlavních a 32 díl�ích kritérií. Procenta, resp. body, definují váhu 

hlavních kritérií. 

3. Nový model p�ejímá všechny požadavky dosavadního modelu TQM a krom�

toho zavádí i n�které požadavky nové. 

4. Pro ú�ely posuzování žadatel� o Evropskou cenu za jakost je inovovaný 

model využíván od r. 2000. 

5. Model bude pravideln� každé dva roky p�ezkoumáván a aktualizován 

z hlediska jeho komplexnosti a vhodnosti. 

6. Pro kvantitativní vyhodnocení napl�ování požadavk� nového modelu je 

využíván zcela nový logický rámec ozna�ovaný jako RADAR. 

7. EFQM Model Excellence má obecný charakter a je aplikovatelný ve všech 

druzích organizací bez ohledu na jejich velikost a charakter nabízených 

produkt�. 

8. EFQM Model Excelence se stal už v mnoha zemích (v�etn� �eské 

republiky) bází pro oce�ování organizací národními cenami za jakost. 

 Jak je uvedeno pod bodem 7, základní koncepce modelu EFQM je aplikovatelná 

ve všech organizacích bez ohledu na sektor, ve kterém p�sobí, �i jeho velikost. To je 

mimo jiné i d�sledek hlavních princip�, na kterých je tento model vystav�n. Jsou                

jimi: 

- orientace na výsledky, 

- zam��ení na zákazníka, 

- v�dcovství a stálost ú�elu, 

- management prost�ednictvím proces� a fakt�, 

- rozvoj a zapojení lidí, 

- neustálé u�ení se, inovace a zlepšování, 

- rozvoj partnerství a 

- sociální odpov�dnost spole�nosti (28).  
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 García-Bernal a kol. uvádí ve vztahu k tomuto modelu, že firmy s vyšší úrovní 

jakosti ve všech kritériích EFQM modelu excelence dosahují lepších výsledk�, zatímco 

firmy s nejnižším skóre ve všech prom�nných  dosahují nejhorších (35). Ve spojitosti 

s EFQM modelem excelence je zárove� poukazováno na skute�nost, že jej lze úsp�šn�

využít, jakožto vhodného nástroje sebehodnocení, pro iniciaci neustálého                    

zlepšování (38).  

 Tento záv�r potvrzuje nap�. i M. Sandbrook, který uvádí, že používání EFQM 

modelu zp�sobem, pro jaký byl zamýšlen, p�edstavuje vhodný rámec pro �ízení                   

a neustálé zlepšování v organizaci (95).   

EFQM popisuje13 jednotlivá kritéria a definuje váhy kritérií a díl�ích subkritérií  

následovn�, viz. Tabulka 3, která uvádí kritéria kategorie Nástroje a prost�edky a 

Tabulka 4 s kritérii kategorie Výsledky. 

                                                
13 Jak uvádí J. Nenadál, nápl� jednotlivých kritérií prezentovaných EFQM je t�eba chápat pouze jako 
doporu�ení (76). 
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Kritérium Díl�í kritérium 
Oblast Po�adí

váha název váha14 obsah 

20% 
1a) V�dcové rozvíjejí misi, vizi, hodnoty a etiku a jsou 
vzorem kultury Excelence. 

20% 
1b) V�dcové jsou osobn� zapojeni do toho, že systém 
managementu organizace je rozvíjen, uplat�ován a 
neustále zlepšován. 

20% 
1c) V�dcové spolupracují se zákazníky, partnery a 
zástupci spole�nosti 

20% 
1d) V�dcové neustále prosazují u zam�stnanc�
organizace kulturu Excelence. 

1.  10% VEDENÍ 

20% 
1e) V�dcové identifikují a prosazují zm�ny v 
organizaci. 

25% 
2a) Politika a strategie jsou založeny na bázi 
sou�asných a budoucích pot�eb i o�ekávání 
zainteresovaných stran. 

25% 
2b) Politika a strategie jsou založeny na informacích z 
m��ení výkonnosti, výzkumu, u�ení se a extern�
orientovaných aktivit. 

25% 
2c) Politika a strategie jsou rozvíjeny, p�ezkoumávány a 
aktualizovány. 

2.  8% 
POLITIKA A 
STRATEGIE 

25% 
2d) Politika a strategie jsou komunikovány a 
rozši�ovány prost�ednictvím rámce klí�ových proces�.  

20% 3a) Lidské zdroje jsou plánovány, �ízeny a zlepšovány. 

20% 
3b) Znalosti a kompetence lidí jsou identifikovány, 
rozvíjeny a trvale udržovány. 

20% 
3c) Lidé jsou zapojováni a jsou na n� delegovány 
pravomoci a odpov�dnosti. 

20% 3d) Lidé a organizace vedou dialog. 

3.  9% LIDÉ 

20% 3e) Lidé jsou uznáváni, odm��ováni a je o n� pe�ováno.

20% 4a) Jsou �ízeny externí partnerské vztahy. 

20% 4b) Jsou �ízeny finan�ní zdroje. 

20% 4c) Jsou �ízeny budovy, za�ízení a materiály. 

20% 4d) Jsou �ízeny technologie. 

4.  9% 
PARTNERSTVÍ A 

ZDROJE 

20% 4e) Jsou �ízeny znalosti a informace 

20% 5a) Procesy jsou systematicky navrhovány a �ízeny. 

20% 

5b) Procesy jsou zlepšovány, pokud je to vhodné, s 
využitím inovací tak, aby pln� uspokojovaly a 
zvyšovaly hodnotu pro zákazníky a další zainteresované 
strany. 

20% 
5c) Výrobky a služby jsou navrhovány a vyvíjeny na 
základ� pot�eb a o�ekávání zákazník�. 

20% 5d) Výrobky a služby jsou produkovány a dodávány. 
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5.  14% PROCESY 

20% 5e) Jsou �ízeny a zlepšovány vztahy se zákazníky. 

Tabulka 3: Hlavní a díl�í kritéria modelu EFQM pro kategorii Nástroje a prost�edky  

Pozn.: Vlastní zpracování na základ� lit.  (48), (76) a (86). 

 Kategorie uvedené ve výše uvedené tabulce jsou chápány jako prost�edky 

vedoucí k dosahování výsledk� vzhledem k zákazník�m, zam�stnanc�m, spole�nosti             

a v neposlední �ad� i ke klí�ovým výsledk�m výkonnosti, viz. Tabulka 4 dále. 

                                                
14 Jedná se o váhu v rámci hlavního kritéria. 
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Kritérium Díl�í kritérium 
Oblast Po�adí 

váha název váha15 obsah 

75% 6a) M��ítka vnímání ze strany zákazník�. 
6.  20% 

VÝSLEDKY 
VZHLEDEM K 
ZÁKAZNÍK�M 25% 6b) Ukazatele výkonnosti. 

75% 7a) M��ítka vnímání zam�stnanci. 

7.  20% 
VÝSLEDKY 

VZHLEDEM K 
ZAM
STNANC�M 25% 7b) Ukazatele výkonnosti. 

25% 8a) M��ítka vnímání spole�nosti. 

8. 6% 
VÝSLEDKY 

VZHLEDEM KE 
SPOLE�NOSTI 75% 8b) Ukazatele výkonnosti. 

50% 9a) Klí�ové výsledky výkonnosti. 

V
Ý
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E

D
K
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9. 15% 
KLÍ�OVÉ 

VÝSLEDKY 
VÝKONNOSTI 50% 9b) Klí�ové ukazatele výkonnosti. 

Tabulka 4: Hlavní a díl�í kritéria modelu EFQM pro kategorii Výsledky 

Pozn.: Vlastní zpracování na základ� lit.  (48), (76) a (86).  

 Ve vztahu k EFQM Modelu Excelence byla zcela p�irozen� rovn�ž analyzována 

i jeho opodstatn�nost ve vztahu k meritu tvrzení, že EFQM Model Excelence je 

efektivní nástroj pro m��ení konkuren�ní výhody. Jedna z analýz (jmenovit� analýza 

provedená Carrillou a Ortizem, viz. lit. (92)) byla založena na p�edpokladu velmi silné 

provázanosti kritérií stanovených v rámci modelu, viz. Tabulka 3 (str. 53) a Tabulka 4 

(str. 54),  ve vztahu ke zdroj�m a kapacitám firmy. Daný rozbor analyzoval každé 

kritérium daného  modelu ve sv�tle r�zných zdroj� a kapacit, které generují budoucí 

udržitelné konkuren�ní výhody. Jednalo se tedy o vyhodnocení vzájemného vztahu 

mezi kritérii daného modelu s jednou z nejnov�jších organiza�ních teorií založené na 

analýze zdroj� (Resource-Based View – RBV). Koncepce dané teorie vychází z toho, že 

základní faktory pro dosahování konkuren�ní výhody leží uvnit� firmy samotné. 

Výsledky provedené analýzy dokazují, že EFQM model používá jako implicitní 

teoretický základ práv� koncepci založenou na zdrojích (Resource-Based View).  V této 

souvislosti bylo rovn�ž poukázáno na možnost využití modelu EFQM jako vhodného 

nástroje pro m��ení zdroj� a kapacit firmy s tím, že lze s využitím uvedeného modelu 

„vystopovat“ hlavní zdroje a kapacity organizace, takže je možné identifikovat, která 

�ást struktury p�edstavuje klí�ové zdroje nebo kapacity, které generují konkuren�ní 

výhody. (92)  

                                                
15 Jedná se o váhu v rámci hlavního kritéria. 
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Nicmén� sou�asné p�ístupy k sebehodnocení podle EFQM Modelu Excelence 

(metoda simulace Evropské ceny za jakost, metoda „pro forma“, metoda maticového 

diagramu, metoda workshopu, metoda dotazníková a metoda zapojení spolupracovník�) 

mají každá svá specifika, p�ínosy a jsou spojena s jistými problémy. Tyto p�ístupy 

k sebehodnocení však nemohou být považovány za generickou metodu. Samotná 

EFQM poukazuje ve svých publikacích na �adu problém� spojených s každým z t�chto 

p�ístup�.   

Záv�rem lze konstatovat, že tento nástroj pro sebehodnocení  je zam��en na 

hodnocení potenciál� a dosažených výsledk�, stejn� tak jako i druhý zmín�ný model 

národní ceny za jakost Malcolma Baldrige, který se využívá p�edevším v USA a 

v n�kolika málo evropských zemích. 

3.5.4 Model Malcolma Baldrige 

 Rovn�ž kritéria v rámci modelu Malcolma Baldrige, který je rovn�ž neustále 

upravován, jsou uspo�ádána tak, aby napomáhala organizaci používat integrovaný 

p�ístup k �ízení výkonnosti organizace, který vede k tvorb� zvyšující se hodnoty pro 

zákazníka, ke zlepšování efektivnosti v rámci celé organizace a zvyšování úrovn�

zp�sobilostí (4). V rámci tohoto modelu je rozlišováno „pouze“ 7 kritérií,                          

viz. schéma níže. 

  
   

Schéma 11: Kritéria modelu Malcolma Baldrige (4)

2 
Strategické 
plánování 
(8,5 %) 
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Vedení 
(12 %) 
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Zam��ení na 

zákazníky a trh 
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6 
�ízení proces�

(8,5 %) 

5 
�ízení lidských 

zdroj�
(8,5 %) 

7 
Výsledky 

(45 %) 

4 
M��ení, analýza a znalostní management 

(9 %) 

Profil organizace: prost�edí, vztahy a výzvy 
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Vedení (kategorie 1), Strategické plánování (kategorie 2) a Zam��ení na 

zákazníky a trhy (kategorie 3) p�edstavuje triádu v�dcovství. Propojení t�chto t�í 

kategorií zd�raz�uje d�ležitost zam��ení vedení na strategii a zákazníky.  

�ízení lidských zdroj� (kategorie 5), �ízení proces� (kategorie 6) a Výsledky                      

(kategorie 7) p�edstavuje triádu výsledk�. Kategorie 4, tj. M��ení, analýza a znalostní 

management, je považována v daném modelu za rozhodující složku p�ispívající                   

k efektivnímu �ízení organizace spojeného se zlepšováním výkonu                                         

a konkurenceschopnosti a je do jisté míry prezentována jakožto integrující složka mezi 

ob�ma „triádami“.  (4)  

 V rámci celkového po�tu 7 hlavních kritérií existuje 19 díl�ích. Triád�

V�dcovství a kategorii M��ení, analýza a znalostní management jsou p�i�azena 

následující díl�í kritéria, viz. Tabulka 5. 

Kritérium Díl�í kritérium 
Oblast Po�adí

váha název váha16 nápl�

58% 1.1 Hodnocení nejvyššího vedení 
1.  12,0% VEDENÍ 

42% 1.2 �ízení a sociální zodpov�dnost 

47% 2.1 Rozvoj strategie 
2.  8,5% 

STRATEGICKÉ 
PLÁNOVÁNÍ 53% 2.2 Implementace strategie 

47% 3.1 Znalost zákazníka  a trhu V
�

D
C

O
V

ST
V

Í 

3.  9,0% 
ZAM
�ENÍ NA 
ZÁKAZNÍKY A 

TRHY 53% 
3.2 Vztahy se zákazníky a zákaznická  
       spokojenost 

            

50% 
4. 1 M��ení, analýza a p�ezkoumání výkonu  
        firmy 

  4.  9,0% 

M
�ENÍ, 
ANALÝZA A 
ZNALOSTNÍ 

MANAGEMENT 50% 4. 2 Informace a znalostní management 

            

Tabulka 5: Hlavní a díl�í kritéria v kategorii výsledk� a m��ení, analýzy a znalostního                 

managementu     

Pozn.: Vlastní zpracování na základ� lit. (4). 

 Model Malcolma Baldrige poskytuje rovn�ž rámec pro hodnocení Výsledk�, a to 

jmenovit� pro oblast lidských zdroj�, proces� a klí�ových výsledk� výkonnosti firmy, 

viz. Tabulka 6. 

                                                
16 Jedná se o váhu v rámci hlavního kritéria. 
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Kritérium Díl�í kritérium 
Oblast Po�adí

váha název váha17 nápl�

41% 5.1 Pracovní systémy 

29,5% 5.2 Motivace a vzd�lanost zam�stnanc�5 8,5% 
�ÍZENÍ 

LIDSKÝCH 
ZDROJ�

29,5% 5.3 Spokojenost zam�stnanc�

53% 6.1 Procesy tvorby hodnoty 
6.  8,5% 

�ÍZENÍ 
PROCES�

47% 6.2 Podp�rné procesy a opera�ní plánování 

22% 7.1 Výsledky v oblasti výrobk� a služeb 

15,6% 7.2 Výsledky ve vztahu k zákazník�m 

15,6%
7.3 Finan�ní výsledky a výsledky ve vztahu k  
       trhu 

15,6% 7.4 Výsledky ve vztahu k lidským zdroj�m 

15,6%
7.5 Výsledky týkající se organiza�ní  
       efektivnosti 

V
Ý

SL
E

D
K

Y
 

7. 45,0%
KLÍ�OVÉ 

VÝSLEDKY 
VÝKONNOSTI 

15,6%
7.6 Výsledky ve vztahu k vedení a sociální  
       odpov�dnosti 

Tabulka 6: Hlavní a díl�í kritéria v rámci inovovaného modelu Malcolma Baldrige     

Pozn.: Vlastní zpracování na základ� lit. (4). 

Kritéria uvedeného modelu jsou uspo�ádána tak, aby napomohla organizacím  

v používání integrovaného p�ístupu �ízení zam��eného na výkon a jeho neustálé 

zlepšování.                       

 Ve spojitosti se zvyšováním výkonnosti firmy je v zahrani�ní i �eské literatu�e 

rovn�ž zmi�ována norma ISO 9004/2000, jejíž sou�ástí je i sm�rnice pro provád�ní 

firemního sebehodnocení.   

3.5.5 Model firemního sebehodnocení dle ISO 9004/2000 

�ada norem ISO 9000/2000 je ve své podstat� nástroj vyvinutý k tomu, aby 

organizacím pomohl implementovat a udržovat v �innosti efektivní systém �ízení 

jakosti. Norma ISO 9000 popisuje základy systém� �ízení kvality, ISO 9001 specifikuje 

požadavky pro systém managementu jakosti a norma ISO 9004 má napomoci ke 

zvyšování výkonnosti firmy. (93) Nicmén� jak již bylo uvedeno d�íve, jak normy ISO 

�ady 9000, tak i modely úsp�šnosti jsou založeny na jistých principech a na první 

                                                
17 Jedná se o váhu v rámci hlavního kritéria. 
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pohled se zdá, že jejich vzájemné srovnání m�že tvo�it dobrou startovací �áru pro 

zvážení jejich vzájemného využití.  Tyto základní principy jsou uvedeny v následující 

tabulce, viz. Tabulka 7.  

Principy managementu 
jakosti podle ISO 9000 a 

ISO 9004 

Principy Excelence podle 
EFQM Modelu Excelence 

Principy Excelence podle 
modelu Malcolma Baldrige 

1. Zam��ení na zákazníka

2. Vedení a �ízení 
zam�stnanc�

3. Zapojení zam�stnanc�

4. Procesní p�ístup

5. Systémový p�ístup 
k managementu

6. Neustálé zlepšování

7. P�ístup k rozhodování 
zakládající se na faktech

8. Vzájemn� prosp�šné 
dodavatelské vztahy

1. Orientace na výsledky

2. Zam��ení na zákazníka

3. V�dcovství a stálost 
ú�elu

4. Management 
prost�ednictvím proces�
a fakt�

5. Rozvoj a zapojení lidí

6. Neustálé u�ení se, 
inovace a zlepšování

7. Rozvoj partnerství

8. Sociální odpov�dnost

1. Vizioná�ské vedení

2. Zam��ení na zákazníka 

3. Organiza�ní a osobní 
u�ení

4. Oce�ování zam�stnanc�  
a partner�

5. Agilnost

6. Zam��ení na budoucnost

7. Inovace

8. Sociální odpov�dnost

9. Zam��ení na výsledky            
a tvorbu hodnoty

10. Systémová perspektiva

Tabulka 7: Základní principy norem �ady ISO 9000/2000 a vybraných  model�   

      Pozn.: Zpracováno s využitím lit. (4) a (76) 

 Všechny t�i modely zd�raz�ují  zam��ení na zákazníka a klí�ovou roli vedení 

v dosahování výsledk� s využitím procesního p�ístupu založeném na neustálém 

zlepšování. Na druhou stranu ale existuje celá �ada více �i mén� z�ejmých rozdíl�

nejenom v názvech jednotlivých princip� a kritérií, ale p�edevším v jejich obsahu                   

a d�razu kladeném na jednotlivé kategorie. Lze nap�. konstatovat, že modely úsp�šnosti 

v�nují v�tší pozornost definovaní partnerství, problematice inovací, u�ení se a jsou 

mnohem více zam��eny na výsledky (p�i vyvážení pot�eb všech skupin stakeholder�), 

což více p�ispívá k širšímu pohledu na problematiku jakosti, resp. úsp�šnosti firmy (93).   

 Z uvedeného to spíše vypadá na to, že norma je užite�ným, možná i nezbytným 

krokem na cest� k excelenci. To ovšem všeobecn� neplatí a je to vázáno na spln�ní 

mnoha podmínek, mezi n�ž pat�í d�kladné poznání toho, jak efektivn� je používán 

stávající systém �ízení jakosti a do jaké míry plní, vzhledem ke stávající firemní kultu�e, 

sv�j ú�el.  

K zodpov�zení otázky, pro� vznikly a stále existují rozpory mezi krajními 

zastánci model� excelence (�i cen za jakost) a zastánci norem ISO 9000, m�že pomoci 

lepší pochopení širších souvislostí. Primárn� je nutné si uv�domit, že normy 
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managementu jakosti vznikly primárn� jako interní nástroj zam��ený na zajišt�ní kvality 

produktu. Dalším krokem ve vývoji standard� bylo jejich p�ijetí jako prost�edku 

prokázání schopnosti firmy zajistit svým obchodním zákazník�m produkci takových 

produkt�, které vyhovují specifikacím. Tato fáze p�edstavovala v mnoha ohledech velký 

zlom, nebo� použití norem se rozší�ilo, zcela logicky, v rámci celého dodavatelského 

�et�zce. Dalším prvkem s tím spojeným byly pravidelné audity systému kvality 

koncipované jako externí audity provád�né zákazníky (second-party audits). Následný 

rozvoj a s tím spojené sdílení standard� kvality mezi organizacemi p�sobících ve stejné 

oblasti vedl k možnosti delegace audit� na specializované firmy                                    

(third-party audits). (12) 

Zve�ejn�ní norem ISO 9000 v roce 1987 p�edstavovalo významný milník pro 

mezinárodní obchod, nebo� normy ISO 9000 „vydláždily“ cestu certifikaci                             

a vzájemnému uznávání certifikát� na mezinárodní úrovni. Evropská unie byla první, 

která využila normy ISO 9000 jako pomocného nástroje pro p�ekonání technických 

p�ekážek obchodu. Je evidentní, že normy ISO 9000 p�isp�ly významným                                                    

zp�sobem k odbourání p�ekážek mezinárodního obchodu. (9) 

Politicko-ekonomická váha, kterou získaly normy ISO 9000 v Evrop� na za�átku 

90. let, významn� p�isp�la k neo�ekávanému úsp�chu t�chto norem. P�vodním cílem 

t�chto norem bylo p�isp�t k racionalizaci odb�ratelsko-dodavatelských vztah�

vytvo�ením spole�ných pravidel v oblasti jakosti. Krom� toho, se objevil i druhý cíl – 

nabídnout uživatel�m návod pro tvorbu základního systému kvality, který by mohl být 

použit pro �ízení kvality a zajišt�ní interní kvality. Nicmén� edice uvedené �ady norem 

z let 1987 a 1994 byly ovšem nedostate�né v porovnání s modelem Malcolma Baldrige 

(uveden v roce 1987) a modelem Evropské nadace pro �ízení jakosti (uveden v roce 

1991). (12) 

Nepat�i�ná kontrapozice mezi modely (myšleno normami ISO 9000 a výše 

specifikovanými modely EFQM a Malcolma Baldrige) nep�isp�la ke správnému rozvoji 

kvality – obzvlášt� v Evrop�. Srovnávání mezi modely bylo v mnoha ohledech 

neopodstatn�né a riskantní vzhledem ke skute�nosti, že stoupenci jednotlivých model�

inklinují k opomíjení jejich p�vodních cíl� a omezením. To je platné i dnes, kdy normy 

ISO 9000/2000 mají v sob� zahrnuto mnoho rys� a princip� TQM (12), jmenovit� pak 

norma ISO 9004/2000 je v jistém ohledu zlomová a p�edstavuje jeden z možných 

model� pro zvyšování výkonnosti firmy.   
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 Metodika pro sebehodnocení uvedená v této norm�, jmenovit� norm�                     

ISO 9004/2000, má poskytnout jednoduchý, snadno použitelný p�ístup ke stanovení 

relativního stupn� vyzrálosti systému managementu jakosti organizace                                  

a k identifikování oblasti pro zlepšování, blíže viz. lit. (19) a (112).  

 Specifickými znaky p�ístupu k sebehodnocení dle dané normy je možnost: 

- být aplikován na celý systém managementu jakosti nebo jen na �ást systému 

managementu kvality nebo na kterýkoli proces; 

- být použit na celou organizaci nebo �ást organizace; 

- být proveden v krátkém �ase s použitím interních zdroj�; 

- být proveden víceoborovým týmem nebo jednou osobou v organizaci, která 

je podporována vrcholovým vedením; 

- vytvo�it vstup pro komplexn�jší proces sebehodnocení systému 

managementu; 

- identifikovat a usnad�ovat stanovení priorit p�íležitostí ke zlepšování a 

- umož�ovat vyzrávání systému managementu kvality k úrovni dosahující 

sv�tové t�ídy. (112) 

 Cílem provád�ného sebehodnocení s využitím metodiky dané zmi�ovanou 

normou je ohodnotit vyzrálost systému managementu kvality pro každou hlavní 

kapitolu v ISO 9004 na stupnici 1 (neformalizovaný p�ístup) do 5 (úrove� nejlepšího 

v dané t�íd�). Metodika poskytuje návod ve form� otázek ve vztahu k jednotlivým 

kapitolám této normy, viz. Tabulka 8 na následující stran�. 
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Otázka 
�. Obsah 

�lánek odpovídající 
norm� ISO 
9004/2000 

1 �ízení systém� a proces� 4.1 
2 Dokumentace 4.2 
3 Odpov�dnost managementu 5.1 
4 Pot�eby a o�ekávání zainteresovaných stran 5.2 
5 Politika jakosti 5.3 
6 Plánování 5.4 
7 Odpov�dnost, pravomoc a komunikace 5.5 
8 P�ezkoumání managementu 5.6 
9 Managementu zdroj� - Všeobecný návod 6.1 

10 Zam�stnanci 6.2 
11 Infrastruktura 6.3 
12 Pracovní prost�edí 6.4 
13 Informace 6.5 
14 Dodavatelé a partnerství 6.6 
15 P�írodní zdroje 6.7 
16 Finan�ní zdroje 6.8 
17 Realizace produktu - Všeobecný návod 7.1 
18 Procesy týkající se zainteresovaných stran 7.2 
19 Návrh a vývoj 7.3 
20 Nakupování 7.4 
21 �innosti p�i výrob� a poskytování služby  7.5 
22 �ízení m��ících a monitorovacích za�ízení 7.6 
23 M��ení, analýza a zlepšování - Všeobecný návod 8.1 
24 M��ení a monitorování 8.2 
25 �ízení neshody 8.3 
26 Analýza údaj� 8.4 

27 Zlepšování 8.5 

Tabulka 8: Kategorie pro sebehodnocení provád�ného v rámci ISO 9004/2000 

     Pozn.: Zpracováno na základ� lit. (19). 

I v této norm� je kladen d�raz na vytvo�ení ak�ního plánu ve vazb� na 

sebehodnotící aktivity. Sebehodnocení dle uvedené normy nedosahuje sice kvalit (ve 

smyslu hloubky a rozsahu) d�íve uvedeného EFQM Modelu Excelence a inovovaného 

modelu Malcolma Baldrige, nicmén� lze p�edpokládat, že v p�ípad� vypracování 

vhodného seznamu otázek ve spojení s ú�elnými ak�ními plány p�edstavuje jistý 

potenciál. Nicmén� na ISO 9004  by m�lo být nazíráno jakožto na jeden z model� pro 

organiza�ní zlepšování. Existence této normy by rozhodn� nem�la být považována za 
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p�ekážku rozvoje dalších model� firemního sebehodnocení prost� jenom kv�li jejímu 

jedine�nému statusu mezinárodní normy (12).  

Je evidentní, že jedna z významných p�idaných hodnot norem ISO 9000/2000 

spo�ívá práv� ve skute�nosti, že p�edstavuje ur�itý mezinárodn� uznávaný standard 

(etalon). To, co je ale nutné vzít rovn�ž v potaz je, že pro dosažení 

konkurenceschopnosti, resp. získání a udržení konkurenceschopnosti jsou klí�ová 

nehmotná aktiva (intangibles) (12). Dosahování excelence v dané oblasti je ovšem 

složitou záležitostí, které vyžaduje pat�i�nou firemní kulturu založenou na silném                  

a osvíceném vedení a sdílených hodnotách. Systém úsp�šného �ízení této oblasti je 

velmi obtížné napodobit, natož standardizovat.  Použití r�zných nástroj�, metod, 

postup� a p�ístup� s nejv�tší pravd�podobností vyvolá r�zné reakce s rozdílnými 

dopady na klí�ové výsledky firmy.   

Je ale o�ividné, že normy jsou pot�ebné na všech úrovních firmy a mohou 

zahrnovat firemní interní standardy, standardy odsouhlasené a sdílené skupinou firem 

(nap�. odv�tvové normy) a normy používané na národních a mezinárodních úrovních. 

Nicmén� v  dobách neustálé zm�ny a globální konkurence jsou flexibilita, 

p�izp�sobivost a diferenciace klí�ovými charakteristikami úsp�chu. (12) 

V p�ípad�, že je daný systém �ízení jakosti založený na normách ISO 9000/2000 

používán dob�e, m�že p�isp�t k dosahování excelence, zatímco špatn� implementovaný 

a udržovaný systém bude podkopávat jakoukoliv snahu p�i dosažení zmín�ného statutu 

excelence (93). Potvrzuje se tedy tvrzení, že klí�em k úsp�chu je ochota a hloubka, do 

které se organizace cht�jí dostat p�i uspokojování požadavk� normy (84). Je zcela 

evidentní, že pro dosažení excelence je zapot�ebí jít mnohem dále, než stanoví 

minimální požadavky normy a zahrnout použití dalších manažerských standard�, 

nástroj� a technik. Relativn� široce diskutovaným tématem ve vztahu k dané 

problematice je rovn�ž vzájemný vztah mezi firemním sebehodnocením a audity 

systému managementu jakosti dle ISO 9001/2000.       

3.5.6 Audit systému managementu jakosti vs. firemní sebehodnocení 

V�tšina literatury všeobecn� souhlasí s tím, že sebehodnocení m�že aktivovat 

zlepšení výkonu firmy (55). Tento záv�r není p�ekvapením, protože hlavním ú�elem 

sebehodnocení je identifikovat slabé stránky a p�íležitosti ke zlepšování. V rámci 
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firemního sebehodnocení je hodnotící proces provád�n m��ením efektivnosti a 

efektivity p�iblížení se k dosažení plánovaných výsledk� a porovnáním dosažených 

hodnot výkonu v každé z oblastí s hodnotami „best-in-class“ (nejlepší ve t�íd�). �e�eno 

jinými slovy, porovnání je u�in�no s neustále se zlepšující „pozicí excelence“ a ne s 

relativn� statickým  referen�ním modelem. V rámci firemního sebehodnocení je tedy 

možné v mnoha ohledech m��it jak efektivnost, tak  i ú�innost, zatímco audity jsou 

v tomto sm�ru výrazn� limitovány.  

 Na druhou stranu je možné konstatovat, že základní a b�žný rys audit�                          

a firemního sebehodnocení  je totožný  - oba p�edstavují hodnocení výkonu ve vztahu 

k modelu. P�i auditu je takovéto hodnocení provád�no sb�rem a porovnáváním d�kaz�

z auditu s referen�ním etalonem (normou ISO 9001). Výsledkem tohoto srovnání je 

zjišt�ní audit�. Kritéria auditu podle ISO 9001, musí být navrženy tak, aby jejich 

zjišt�ní indikovalo bu	 vyhov�ní �i nevyhov�ní kritériu, reprezentující 2 možné                    

a vzájemn� se vylu�ující výsledky auditu. Auditor má rovn�ž volný prostor ve 

vymezení vhodnosti ur�itých požadavk� ve vztahu k dané firm�, což m�že zm�nit 

celkový po�et kritérií. Nap�. n�které požadavky normy lze s pat�i�ným zd�vodn�ním 

v p�íru�ce jakosti vylou�it, jestliže se prokáže jejich neaplikovatelnost.  

 Nicmén� odlišná povaha, resp. cíle, normy ISO 9001 a firemního sebehodnocení 

ve vztahu k nap�. již prezentovaným model�m excelence je p�í�inou podstatných 

rozdíl� mezi auditem a sebehodnocením. Ú�elem normy ISO 9001 je primárn�  

poskytnout záruku, že organizace je schopna poskytovat produkty, které vyhovují 

zákaznickým a platným regula�ním požadavk�m a zvyšují zákaznickou spokojenost. Na 

druhé stran�, hlavním cílem firemních sebehodnotících aktivit zam��ených na zvyšování 

konkurenceschopnosti je, zjednodušen� �e�eno, dosahování neustálého zlepšování 

celkového organiza�ního výkonu. Protože je vyhov�ní zákaznickým požadavk�m          

a uspokojování zákazník� pouze jednou z dimenzí celkového výkonu excelence (který 

se vztahuje k uspokojování všech stakeholder�, v�etn� zákazník�, zam�stnanc�, 

komunity a spole�nosti), lze do jisté míry konstatovat, že aplikace normy lze spíše 

chápat jako krok na cest� k excelenci. Norma ISO 9001 pak na první pohled poskytuje, 

ve vztahu k neustále rostoucím nárok�m a m�nícím se podmínkách trhu, pouze 

minimální požadavky pro zásady, procesy a zdroje, které musí v organizaci existovat. 

Odpovídající metodika hodnocení v rámci auditu je poté mnohdy �áste�n�  omezena 
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pouze na „hledání nesouladu“ a „hodnocení zda jsou systém a relevantní požadavky 

normy dodržovány“.  (55) 

 N�které z rozdíl� mezi auditem systému managementu jakosti a firemním 

sebehodnocením jsou uvedeny v následující tabulce, viz. Tabulka 9. 

Audit Sebehodnocení 

Prov��ení stavu systému managementu jakosti, 

v�etn� dodržování dokumentovaných postup�. 

Porovnání s p�edlohou, resp. s modelem, který 

zahrnuje všechny aktivity firmy. 

Odhalování neshod systémového charakteru, 

nedodržování postup� a sm�rnic. 

Ur�ení silných a slabých stránek. Slabé stránky 

jsou chápány spíše jako p�íležitosti ke 

zlepšování. 

Obvykle realizováno specialistou, nezávislým 

na prov��ované oblasti. 

Obvykle realizováno samo na sob�, možná 

pomoc specialisty. Nezávislost není nutností. 

Existují normy pro realizaci. Normy pro realizaci neexistují (zatím). 

Cílem je nalézt neshody (m�že demotivovat). 
Cílem je dosažení dalšího zlepšování (musí být 

motivující). 

Nem�že být bází pro benchmarkingové 

aktivity. 

Výsledky mají být použity pro externí 

benchmarking. 

Doba trvání auditu je n�kolik dní. 
Doba trvání sebehodnocení je n�kolik týdn� až 

m�síc�. 

Zákazníkem m�že být i externí organizace. 
Zákazníkem je výhradn� vedení vlastní 

organizace. 

Tabulka 9: Vybrané rozdíly mezi auditem systému managementu jakosti dle ISO 9001              

a sebehodnocením (76) 

 Na druhé stran� i p�es z�ejmé podstatné rozdíly mezi auditem systému 

managementu jakosti dle ISO 9001/2000 a firemním sebehodnocením existuje i celá 

�ada podobností, což vyvolává otázku jejich provázání, simultánního využití a/nebo 

jejich integrace pro ú�ely firemního �ízení (55).    

3.5.7 Koncepce diagnostického firemního sebehodnocení  

Firemní sebehodnocení vzniklo jako reakce na hledání nástroje pro efektivní 

zlepšování. Není-li cílem firemního sebehodnocení získání ceny za jakost, �i zapojení 
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do obdobných aktivit, je evidentní, že firemní sebehodnocení by m�lo být koncipováno 

jako zlepšovatelsky orientované s tím, že impuls musí vycházet od managementu firmy, 

které je zákazníkem („objednatelem“). Úsp�ch takto pojatého firemního sebehodnocení 

je rovn�ž podmín�no aktivním zapojením co nejširšího okruhu pracovník�, což je jeden 

za základních rozdíl� oproti audit�m systému managementu jakosti.  Jak již bylo 

n�kolikrát uvedeno, má-li firemní sebehodnocení p�isp�t výrazným zp�sobem 

k formování a udržování konkurenceschopnosti, pak musí mít vysokou diagnostickou 

schopnost – tedy jeho cílem musí být poznání vlastních slabých stránek a jejich 

ko�enových p�í�in.  

Otázkou, kterou je nutné v p�ípad� takto položené teze zodpov�d�t, je to, zda 

firemní sebehodnocení provád�ná na podklad� vybraných model� cen za jakost               

(tj. modelu EFQM Modelu Excelence a Modelu Malcolma Baldrige) a založená na 

bodovém hodnocení jsou opravdu tou vhodnou koncepcí s vysokou žádoucí mírou 

diagnostické schopnosti.   

V mnoha ohledech se bodové hodnocení a diagnostika m�že jevit na první 

pohled jako kompatibilní, opak je ale pravdou. Bezesporu nelze prvn� zmín�nému 

p�ístupu, tj. p�ístupu k firemnímu sebehodnocení založeném na bodovém hodnocení, 

up�ít jistou diagnostickou úrove�, nicmén� je nutné poukázat na skute�nost, že bodové 

hodnocení (scoring) se bohužel samo o sob� stává p�edm�tem zájmu managementu, 

stejn� tak jako snaha dosáhnout za každou cenu co nejlepšího výsledku. (13)  

Dalším problémem je skute�nost, že pro relativn� objektivní bodové hodnocení 

je zapot�ebí hlubších znalostí a tudíž pot�eby p�ítomnosti externího experta, který m�že 

objektivn�ji posoudit úrove� dosaženou ve firm�. Ú�ast takového experta, nemluv�                 

o ú�asti týmu, je v p�ípad� malých a st�edních podnik� mnohdy mimo jejich finan�ní 

možnosti nehled� k tomu, že v malých a st�edních podnicích p�evládá skepticismus 

ohledn� pomoci z venku (7).  Další skute�ností, která hovo�í v neprosp�ch zapojení 

externího experta za ú�elem „bodování“ je fakt, že jeho ú�ast je maximáln�

n�kolikadenní. Otázka, která v této souvislosti vyvstává je, zda je �lov�k �i tým schopen 

kvalitn� analyzovat, posoudit a ohodnotit b�hem takového �asového úseku danou firmu. 

Vždy� i malé podniky p�edstavují velmi složitý systém.   
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 Druhým rizikem spojeným s firemním sebehodnocením je p�ijetí p�ístupu p�íliš 

podobném, �i založeném na auditu, což bude bránit žádoucímu zapojení co nejširšího 

možného okruhu pracovník�.  

 Po  zvážení výše uvedeného je evidentní, že firemní sebehodnocení m�že být 

diagnostickým nástrojem pouze tehdy, jestliže dojde k p�evrácení sekvence tradi�ního 

hodnocení s tím, že standardní modely jako je EFQM Model Excelence �i Model 

Malcolma Baldrige lze p�esto považovat za velmi dobrou volbu v otázce výb�ru 

vhodného výchozího modelu. Diagnostická sekvence znamená, že je nutné obrátit 

tradi�ní po�adí p�i provád�ní firemního sebehodnocení. Rozdíl oproti standardnímu 

firemnímu sebehodnocení založeném na bodovém hodnocení je naplánovat 

sebehodnocení s absolutním primárním zam��ením na zjišt�ní mezer ve výkonnosti                

a zjišt�ní jejich p�í�in. Je nezbytné za�ít od výsledk� (nebo symptom�). (13)  Vzorem 

takového p�ístupu je p�ístup definovaný T. Contim, viz. lit. (7), (13), (15), který je 

ozna�ován jako diagnostický p�ístup (diagnostic approach) nebo jako p�ístup zprava do 

leva (right-left approach18). 

 První fáze uvedeného postupu se sestává z hodnocení výsledk�. Hlavním cílem 

v této fázi je zjišt�ní mezer ve výkonnosti, jak ve vztahu k cíl�m (resp. plán�m) firmy, 

tak ve vztahu k úrovni výkonnosti konkurence.  

Cílem druhé fáze je primárn� identifikovat procesy, které generují výsledky 

hodnocené v p�edchozí fázi a dále pak analyzovat zejména ty procesy, které jsou 

zodpov�dné za vznik mezer ve výkonnosti. V této fázi by m�ly být rovn�ž 

identifikovány a hodnoceny procesy, které jsou klí�ové z hlediska dosažení sou�asných 

a budoucích cíl�. 

 Ve t�etí fázi hodnocení zasahuje nejkriti�t�jší faktory ve vztahu k podnikatelské 

excelenci: kategorii nástroj�,  prost�edk� a systémových faktor� (vedení, lidské zdroje, 

finan�ní zdroje, tvorba strategie, organiza�ní záležitosti, atd.). Jestliže je využit tento 

diagnostický p�ístup, stává se hodnocení t�chto kategorií konkrétn�jší, protože t�ží 

z p�edchozího hodnocení výsledk� a proces� (nap�. p�edchozí hodnocení spokojenosti 

zam�stnanc� bezesporu poskytuje d�ležité informace pro hodnocení zp�sobu, jakým 

jsou lidé �ízeni, rozvíjeni a zplnomoc�ováni; podobn�, p�edchozí hodnocení firemních 

                                                
18 Vychází z p�evrácené sekvence p�ístupu k hodnocení podle modelu EFQM Modelu Excelence.  
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výsledk� hodn� �ekne o zp�sobu, jak je firma �ízena, stejn� tak jak dob�e je tvo�ena                 

a implementována strategie). (13) 

Uvedený p�ístup k firemnímu sebehodnocení, ozna�ovaný v zahrani�ní literatu�e 

jako diagnostický (diagnostic approach) �i p�ístup zprava do leva (right-left approach), 

je pravým opakem typického auditu systému managementu jakosti, kde je primárním 

cílem p�ezkoumat, zda firemní systém, procesy, postupy a sm�rnice jsou takové, jaké se 

p�edpokládá, že mají být. Jak již bylo uvedeno, standardní modely jako je EFQM Model 

Excelence �i Model Malcolma Baldrige mohou být považovány za vhodné výchozí 

modely pro tuto koncepci firemního sebehodnocení vzhledem k jasnému logickému 

rámci a obsahu. Ovšem jejich pojetí a znázorn�ní pln� nevyhovuje danému ú�elu, 

protože pot�eba integrovat koncepci kvality do organiza�ních systém� požaduje 

dodate�né úpravy ve stávajících, všeobecn� p�ijímaných,  modelech.  

 T. Conti ozna�uje takto nové modely za novou generaci model� a ozna�uje je  

jako podnikatelské modely (13). Uvedený autor poukazuje na následující rysy, které 

jsou podmínkou toho, aby model plnil svou roli ve zvyšování výkonnosti firmy: 

1. Daný typ modelu by m�l jasn� vysv�tlovat smysl existence spole�nosti; tj. 

jeho mise a cíle.  Model, který omezí svou pozornost pouze na výsledky je 

strategicky irelevantní.  

2. Model by m�l ukazovat propojení mezi systémovými faktory, procesy a 

výsledky. Tyto vazby p�í�in a d�sledk� jsou všeobecn� extrémn� komplexní 

a je obtížné je identifikovat. Model by m�l managementu pomoci 

identifikovat tato propojení, obzvlášt� b�hem diagnostických analýz, které 

za�ínají efekty a snaží se primárn� odhalit relevantní p�í�iny. Rovn�ž by m�l 

ale na druhé stran� p�isp�t k lepšímu pochopení d�sledk� rozhodnutí 

managementu firmy, primárn� k lepšímu pochopení výsledk� (a jejich 

dosažené úrovn�) v návaznosti na zm�ny a akce provedené na systémových 

a procesních úrovních, což m�že vést k tomu, že tento model se stane rovn�ž 

významným a p�ínosným didaktickým nástrojem, který podporuje kulturu 

neustálého zlepšování. (13) 

Je evidentní, že p�ijetí takového modelu, resp. postoje k model�m již 

existujícím, p�edstavuje podstatnou zm�nu v p�ístupu k firemnímu sebehodnocení 

založeném primárn� na bodovém hodnocení a nekritickém p�ejímání p�edkládaných 
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postup� a nástroj� pro firemní sebehodnocení. Ochota analyzovat možnosti 

p�izp�sobení existujících nástroj� a metod konkrétním požadavk�m a specifikám firmy 

p�edstavuje vyšší míru zralosti ve firemním �ízení. Nicmén� lze p�edpokládat, 

s ohledem na všeobecn� uznávaný p�ínos a prestiž EFQM Modelu Excelence a Modelu 

Malcolma Baldrige (viz. nap�. lit. (13), (15), (35), (55), (92), (98)), že vhodným 

„vstupem“ do procesu tvorby vhodného rámce pro firemní sebehodnocení budou práv�

zmín�né modely. Jedním z p�íklad� je i model navržený a prezentovaný T. Contim, 

který je založen na modelu EFQM, viz.   Schéma 12 níže.  

  Schéma 12: P�íklad podnikatelského modelu (13) 

P�ijetí takového modelu m�že být signálem o vyšším stádiu zralosti ve firemním 

sebehodnocení. Pot�eba model� tohoto typu se vyvinula z evoluce kvality do koncepcí 

konkurenceschopné kvality – tj. existence takového systému �ízení, který vede 

k produkci takových výrobk� a poskytování takových služeb, které zákazník 

up�ednost�uje p�ed konkuren�ními p�i dosahování (v lepším p�ípad� p�ekonání) 

vlastních cíl� p�i respektování a zohledn�ní požadavk� ostatních stakeholder�

v dlouhodobém �asovém horizontu.  Je totiž evidentní, že to, co musí být neustále 

zlepšováno, aby se zvyšoval výkon, je samotná firma.   

Uvedené tedy pln� potvrzuje skute�nost, že konkurenceschopnost firmy je 

v dnešním turbulentním prost�edí odvislá od toho, jak dob�e zná management svou 

firmu, nebo� základní faktory pro dosahování konkuren�ní výhody leží práv� uvnit�

firmy samotné.  

Mise/cíle         Procesy Systémové faktory 

V
ed

en
í 

St
ra

te
gi

e 
a 

pl
án

y 

Pr
oc

es
y 

Lidé 

Organiza�ní 
struktura 

Zdroje 
Spokojenost 
stakeholder�  

Podnikatelské cíle 

Orientace na 
zákazníka 

Majitelé

Lidé

Obchodní partne�i

Spole�nost



Diserta�ní práce 

   - 69 -

Uv�dom�ní si uvedené skute�nosti je jedním z p�edpoklad� úsp�chu na trhu. Jak 

uvádí Sun-c´19 (lit. (102), str. 72): „Ten, kdo zná svého nep�ítele i sebe, nebude 

v nebezpe�í, ani kdyby svedl sto bitev. Ten, kdo nezná nep�ítele, ale zná sebe, n�kdy 

zvít�zí, avšak pozná také porážku. Ten, kdo nezná sebe ani nep�ítele, ten bude vždy 

poražen“.  

Uvedený vý�atek z traktátu lze interpretovat, vztáhneme-li jej 

k podnikatelskému prost�edí, tak, že neznalost sebe sama je významnou p�ekážkou p�i 

dosahování vít�zství (konkurenceschopnosti). Zárove� je zde uveden i druhý významný 

aspekt, a tím je znalost nep�ítele (konkurent� – a to jak stávajících, tak potenciálních). 

Uvedené souvisí úzce s problematikou výkonnosti, jejího m��ení a p�edevším 

zvyšování, nebo� výkonnost firmy je v zásad� hodnocena jako: 

úrove� výkonu ve vztahu k vyt�eným cíl�m, 

úrove� výkonu ve vztahu k nejlepším konkurent�m. 

Druhého uvedeného okruhu se úzce dotýká otázka benchmarkingu. 

3.5.8 Benchmarking a jeho význam ve firemním sebehodnocení 

Je zcela logické, že v p�ípad� m��ení vlastní výkonnosti musíme porovnávat 

své výkony v��i referen�nímu etalonu, kterým je v p�ípad� benchmarkingu nej�ast�ji 

naše konkurence, pokud možno ta nejlepší. 

 Benchmarking lze všeobecn� chápat dle J. Nenadála (lit. (76), str. 132), jako: 

„nep�etržitý a systematický proces porovnávání a m��ení produkt�, proces� a metod 

vlastní organizace s t�mi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto m��ení za ú�elem 

definovat cíle zlepšování vlastních aktivit“. Z této definice zcela  logicky plynou 

n�které rysy benchmarkingu: 

- nesmí být chápán jako nahodilý proces (musí být sou�ástí strategického 

managementu v jakékoliv organizaci); 

- benchmarking nem�že být založen na pouhém konstatování, že n�kdo je 

lepší nebo slabší, ale na m��ení vhodn� stanovených ukazatel� výkonnosti; 

- benchmarking m�že být zam��en na srovnávání a m��ení �ehokoliv 

v organizaci, co si zasluhuje pozornost; 

                                                
19 Starov�ký �ínský vojev�dce - autor traktát� pojednávajících o zásadách taktiky a strategie. Tyto zásady 
nejsou platné pouze v armád�, ale lze je s úsp�chem aplikovat též v obchod�.   
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- pravým smyslem provád�ného benchmarkingu je získat inspirativní 

informace pro procesy neustálého zlepšování = musí být vnímám a chápán 

jako velmi ú�inný nástroj u�ení se a hledání zdroj� pro zlepšení; 

- benchmarking je sou�ástí strategie firmy. (76) 

�len�ní benchmarkingu se provádí podle  p�edm�tu benchmarkingových 

zkoumání a to na benchmarking:  

a) konkuren�ní - p�edm�tem zájmu je ur�itý produkt, resp. výkonnost 

p�ímých konkurent� na trhu,

b) funkcionální -  jedná se o srovnávání n�kolika nebo i jediné funkce 

ur�itých organizací,

c) procesní (generický) - centrem zájmu je porovnávání a m��ení                        

u konkrétního procesu organizace (to m�že být 

vedeno v��i jakékoliv vhodné organizaci, která 

podobné procesy zabezpe�uje, i když v�bec 

nemusí jít o p�ímého konkurenta). 

 Dalším možným �len�ním je rozd�lení benchmarkingu na externí (partnerem 

pro srovnání je jiná organizace) a interní (benchmarking realizovaný v rámci jedné 

organizace mezi organiza�ními jednotkami, které zabezpe�ují stejné nebo podobné 

procesy a funkce).

Praktické významy benchmarkingu jsou následující: 

a) benchmarking pomáhá mnohem lépe chápat požadavky zákazník� i dalších 

zainteresovaných stran; benchmarking pomáhá nastavit pravdivé zrcadlo              

o všech nedostatcích v této oblasti, která je pro výsledky organizací životn�

d�ležitá; 

b) benchmarking umož�uje vedoucím pracovník�m získat informace, které by 

jinak byly bu	 výsledkem nahodilého zjišt�ní (nap�. díky návšt�v� veletrh�) 

nebo by z�staly úpln� zahaleny – pomáhá tak zbavit se n�kdy i p�ehnaného 

optimismu a uv�domit si postavení vlastní organizace na trhu; 

c) benchmarking je cestou nalezení objektivních ukazatel� m��ení vlastní 

výkonnosti a produktivity, aby tak mohly být p�esn� identifikovány vlastní 

silné a slabé stránky; 
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d) benchmarking  je jedním z nejú�inn�jších proces� získávání podn�t�

k vlastnímu zlepšování za p�edpokladu, že vrcholový management v sob�

nalezne dostatek pokory a ochoty p�iznat si existenci nemalých p�íležitostí 

k vlastnímu zlepšování. (76)

 Benchmarking nemá jednozna�n� definovaná pravidla a postupy. Po�et krok� je 

velmi rozdílný a kolísá u jednotlivých firem mezi 4  až 12. Nej�ast�ji se však jedná o 

desetikrokový algoritmus, viz.  Schéma 13 dále. 

           

        Schéma 13: Základní etapy benchmarkingu (76) 

 Základním cílem vyhodnocování dat z benchmarkingových analýz je vždy 

ur�ení mezer ve vlastní výkonnosti. Klí�ovým tedy je správné definování ukazatel�

výkonnosti a zjišt�ní jejich hodnot jak u firmy samotné, tak i subjekt�, v��i kterým je 

porovnávání provád�no. V souvislosti se zjišt�nými rozdíly je nicmén� nutné 

identifikovat i to z jakého titulu dané rozdíly vznikly. Ty mohou vyplývat zejména z:

- aplikace jiných metod a postup�, 

- odlišné úrovn� zp�sobilosti lidí vykonávající daný proces, 

Identifikace objektu benchmarkingu 
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Sb�r dat 

Definování budoucí úrovn� vlastní výkonnosti 
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Plánování 

Analýza 

Integrace 

Realizace 
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- jiné jakosti dodávaných vstup� pro sledovaný proces, 

- odlišné mohou být i formy monitorování a �ízení proces�, 

- rozdílné výšky uvol�ovaných zdroj�, 

- jiné legislativní základny regulující pr�b�h procesu. (76) 

�lenové tým� musí být schopni tyto odlišnosti co nejpodrobn�ji popsat                      

a komentovat, aby bylo možné využít všechny dobré podn�ty pro vlastní zlepšování.  

Všechny informace musí benchmarkingový tým zpracovat co nejvhodn�jší 

vizuální formou do záv�re�né hodnotící zprávy. V systémech managementu jakosti je 

vhodnou formou  pro komunikaci výsledk� benchmarkingu jejich p�ezkoumání 

vedením. M�lo by zde dojít p�edevším k zodpov�zení následujících otázek: 

- Co je p�í�inou sou�asných mezer ve výkonnosti? 

- Jak se bude v budoucnu vyvíjet odv�tví, ve kterém p�sobíme? 

- Chceme výkonnost konkurence p�edb�hnout, vyrovnat se s ní, anebo se k ní 

pouze p�iblížit? 

- Co bude nutné ud�lat, abychom získali konkuren�ní výhodu? 

- Jak budoucí zm�ny ovlivní procesy realizace výrobk� a další procesy 

v organizaci? 

- Jaké náklady a zdroje si tyto zm�ny mohou vyžádat? 

- Jak naše rozhodnutí sd�lit všem zainteresovaným stranám? 

- Chceme v�bec n�jaké zm�ny výkonnosti?20 (76) 

 Na tomto míst� je ovšem velmi d�ležité zd�raznit, že skute�nost, že ak�ní plány 

spojené s procesy firemního sebehodnocení by m�ly vést k dosahování optima, které 

nemusí být vždy totožné s nejlepší možnou dosažitelnou úrovní v dané kategorii.  

 Benchmarking je velmi d�ležitou aktivitou, jehož výsledky slouží zcela 

pochopiteln� jako vstup i pro diagnostické firemní sebehodnocení, jehož cílem je nejen 

identifikovat mezery ve výkonnosti, ale rovn�ž identifikovat slabá místa                    

v procesech a systémových faktorech,  které jsou odpov�dné za sou�asné výkonnostní 

mezery a které mohou bránit dosažení sou�asných a budoucích cíl� (13).  

                                                
20 Jako velmi vhodné se ukazuje doporu�ení, aby si vrcholové vedení nechalo pro tuto otázku zpracovat 
nejmén� dva scéná�e: - první by popisoval d�sledky a efekty stavu, ve kterém by se v organizaci nic 
nezm�nilo. 
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Hloubková analýza firemních schopností p�itom musí brát v potaz zejména t�i 

základní faktory (13), (76):  

hlas trhu, 

hlas firemních proces� a 

hlas firmy.  

Posledn� zmín�ná kategorie je velmi životn� d�ležitá  pro odhalení ko�enových 

p�í�in problém�. Každý efektivní systém managementu se musí um�t vypo�ádat se 

dv�ma typy problém�. Musí um�t zabránit vzniku nových problém� a zárove� musí být 

schopen efektivn� odstranit již existující. První kategorie sehrává v zabezpe�ování 

konkurenceschopnosti bezesporu mnohem významn�jší úlohu, nebo� je vždy levn�jší 

problém�m p�edcházet než je následn� �ešit.  To ovšem nijak nedegraduje d�ležitost            

a význam druhé oblasti. Vztáhneme-li danou problematiku k firemnímu sebehodnocení, 

je zcela nasnad�, že ur�ování mezer ve výkonnosti je spojeno s hledáním t�ch proces�               

a systémových faktor�, které je nutné zlepšit. I ve firmách sv�tové úrovn� se totiž 

vyskytují problémy, které je nutné �ešit.  

3.5.9 Analýza ko�enových p�í�in jako nezbytná sou�ást firemního sebehodnocení 

Pro dosažení trvalého zlepšení je nutné se zam��it na odstran�ní ko�enových 

p�í�in problému – k tomu slouží tzv. analýza ko�enových p�í�in (root cause analysis).       

J. Dew (lit. (23), str. 60) definuje uvednou analýzu jako: „…proces strukturovaného 

dotazování, který umož�uje lidem poznat a diskutovat o základních p�edpokladech                   

a praktikách, které zp�sobují špatnou jakost ve firm�“.  

Zjišt�ní ko�enových p�í�in problému však není jednoduchou a rychlou 

záležitostí. Jakkoliv se jeví tato problematika jasnou, v praxi p�edstavuje nemalé 

problémy. Velmi �asto se totiž zapomíná na ur�ité skute�nosti, které musí být 

zohledn�ny i v rámci tohoto druhu analýz. V úvahu je nutné brát zejména následující 

(blíže viz. lit. (72), (90) a (100)):  

1. bez efektivního sb�ru dat nemohou být identifikovány p�í�inné faktory a 

ko�enové p�í�iny; 

2. kvalita vstupních dat je rozhodující pro zjišt�ní ko�enové p�í�iny problému; 

3. sb�r dat musí být zahájen ihned jak je to možné, aby se zamezilo ztrátám 

nebo pozm�n�ní dat; 
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4. existuje velké množství r�zných druh� a zdroj� dat; 

5. pro zefektivn�ní práce s daty v rámci analýzy ko�enových p�í�in je nutné 

používat vhodné nástroje; 

6. analýza ko�enových p�í�in je proces; 

7. analýza ko�enových p�í�in má odpov�d�t na otázku pro�, otázka kdo není 

sm�rodatná21; 

8. odhalení skute�né p�í�iny problému m�že být �asov�, finan�n� nákladné        

a pro firmu mnohdy nep�íjemné; 

9. firma musí být ochotna jít dostate�n� do hloubky, aby odhalila ko�enové 

p�í�iny problému; 

10. problém má obvykle více ko�enových p�í�in; 

11. je nutné se vždy zam��it  pouze na n�kolik prvk�, které nejvíce ovliv�ují 

problém; 

12. správnost stanovení ko�enových p�í�in by m�la být testována. 

Výše uvedený seznam p�edstavuje pouze malou �ást toho, co je nutné p�i 

provád�ní analýzy ko�enové p�í�iny brát v úvahu. Analýza ko�enové p�í�iny je velmi 

citlivým procesem i pro firmu, která je ochotná  neustále zlepšovat sv�j výkon i za cenu 

odhalování vlastních, doposud skrytých, nedostatk� a to i ve vlastním systému �ízení.  

Nápravné akce provád�né na základ� analýzy ko�enových p�í�in by m�ly vést k tomu, 

že po�et a závažnost problém� by m�li b�hem �asu klesat. K dosažení tohoto stavu je 

však nutné, aby analýza zjistila skute�né p�í�iny problému a firmou nebyla aplikována 

pouze krátkodobá �ešení.  

Ve firmách, kde není na kvalitu pohlíženo pouze jako na módní trend a je na ní 

pohlíženo komplexn�, je systém managementu chápán a budován jako  pružný systém, 

umož�ující odhalení i svých vlastních chyb a nedostatk�. Tedy efektivní systém 

managementu musí být schopen neustále zlepšovat sám sebe, být schopen samokorekce 

a u�ení se. K dosažení tohoto stavu p�ispívá i korektn� provád�ná, dostate�n� hluboká, 

analýza ko�enových p�í�in.  

                                                
21 V této souvislosti Frehr uvádí, že místo zjišt�ní problému se ve v�tšin� p�ípad� neshoduje s místem 
vzniku problému (33). 
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V rámci analýzy ko�enových p�í�in je nezbytné jít tak hluboko, dokud není 

dosaženo stavu, kdy je o firm� zjišt�no opravdu n�co nelichotivého (23). Taková 

hloubková analýza m�že odkrýt výrazné nedostatky i v samotném systému. Náprava 

takového nedostatku je zpravidla finan�n� a �asové náro�ná. V souvislosti s uvedeným 

J. Dew (lit. (23), str. 61) uvádí, že je vhodné zavést tzv. taxonomy22 ko�enových p�í�in. 

Jedná se v podstat� o identifikaci hlavních kategorií skute�ných ko�enových p�í�in, 

které jdou dostate�n� hluboko, aby o nich bylo možno diskutovat ve vazb� na 

nedostatky samotného systému. J. Dew (lit. (23)) rozlišuje sedm t�chto základních                          

kategorií23: 

1. špatné chápání náklad� na jakost  - dosažení kvality není chápáno jako 

nezbytný aspekt ziskovosti, ale spíše pouze jako aspekt spojený                     

s náklady – tedy n��ím, co je za každou cenu nutné snižovat; 

2. nedostatky v oblasti plánování a zajišt�ní kvality - mnoho firem je 

nuceno trávit mnoho �asu p�epracováním a reakcemi na stížnosti 

zákazník�; dostate�ná pozornost není v�nována adekvátnímu plánování                

a zajišt�ní kvality; 

3. špatná firemní politika ve vztahu k existenci a �ešení problém� - 

v n�kterých firmách není možné diskutovat o problémech, které existují 

�i mohou existovat; lidé, kte�í mají odvahu mluvit o problémech jsou 

diskriminováni nap�. v možnosti postupu; 

4. arogance ve firm� - ve firm� existuje p�ílišná sebed�v�ra a p�ílišná 

spokojenost se stávajícím stavem plynoucí nap�. z titulu délky p�sobení 

na trhu, vytvo�ení úsp�šné technologie, množství patent�, atd.; 

5. nedostatek základních znalostí, výzkumu �i vzd�lání – v n�kterých 

p�ípadech se lidé angažují v nových projektech �i �innostech bez toho 

aniž by p�esn� znali, co bude kone�ným výstupem; v takovém p�ípad�

m�že být unáhlený postup bez zvažování nep�íznivých d�sledk� a bez 

zajišt�ní kvality (mj. s využitím nezávislého ov��ování, testování                      

a auditování) vést k závažným chybám; 

6. uvoln�ný styl �ízení zam�stnanc� - v n�kterých p�ípadech p�ijímá 

management firmy k �ízení p�ístup laissez-faire dovolujíce zam�stnanc�m 

                                                
22 Taxonomy je metoda pro organizování a klasifikaci informací (23). 
23
�eské názvy jednotlivých kategorií uvedené v této diserta�ní práci vycházejí z popis� daných kategorií.   
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v��it, že jsou to práv� oni, kdo opravdu �ídí firmu; dalším aspektem je, že 

v takovém systému zam�stnanci v��í, že mají právo na svou práci a své 

výhody s ohledem na odpracovaná léta, své minulé „ob�ti“ firm� a své 

výkony v minulosti; 

7. uplat�ování autokratického systému �ízení - autokratický p�ístup k �ízení 

bez obousm�rné komunikace vede mj. jiné i k tomu, že zam�stnanci se 

stávají apatickými  bez ochoty sdílet své poznatky. (23) 

Pro každou definovanou a ov��enou ko�enovou p�í�inu je nutné provést 

vyhodnocení, do kterých kategorií (výše uvedená kategorizace je pouze jedna 

z možných) spadá a následn� ur�it, jakými nedostatky v systému byla zp�sobena. To 

bude velkou p�ekážkou zejména v podnicích, kde není zvykem nazývat v�ci pravým 

jménem, a kde není zvykem ukazovat na existující problémy. Navíc v p�ípad�

d�sledného uplatn�ní analýzy ko�enových p�í�in se odhalují a napravují chyby 

v samotném systému. V p�ípad�, že management firmy je natolik vysp�lý, že je ochoten 

p�iznat mnohdy práv� svoji chybu, je analýza ko�enových p�í�in velmi p�ínosným                 

a d�ležitým prvkem firemního sebehodnocení a p�ispívá k procesu efektivního u�ení se 

ve firm�.  

3.5.10 Firemní sebehodnocení a u�ení se v podniku 

Vzájemná spojitost mezi firemním sebehodnocením a u�ením se v podniku je 

nepopiratelná. Tento vztah je dán zejména tím, že v sou�asném tržním prost�edí musí 

podniky v�novat pozornost rozvoji a zachování interních schopností a dovedností, aby 

byly schopny se p�izp�sobit zm�nám a trend�m ve svém prost�edí.  

Firemní sebehodnocení je spojeno jak s u�ením v jednoduché, tak dvojité 

smy�ce. U�ení v jednoduché smy�ce nastává tehdy, když jednotlivec nebo podnik 

porovnává nap�. výsledky s ustanovenou normou a v p�ípad� existence mezery mezi 

uvedenými se snaží u�init nezbytná opat�ení k náprav� v podob� „uzav�ení mezery“ 

mezi existující úrovní a standardem. U�ení ve dvojité smy�ce vyžaduje, aby jednotlivci 

nebo firmy pravideln� p�ezkoumávali rovn�ž své standardy, aby bylo zajišt�no, že dané 

standardy jsou relevantní. Tímto zp�sobem je uveden dodate�ný cyklus vazby                 

s cílem do jisté míry kriticky hodnotit dané standardy a v p�ípad� nutnosti je                         

modifikovat. (3), (20)  
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Pro to, aby bylo možné pochopit, analyzovat a tedy i hodnotit v rámci firemního 

sebehodnocení otázku firemního u�ení se, je nezbytné zabývat se primárn� danou 

problematikou na úrovni jednotlivc�. To vyplývá, ze skute�nosti, že podnik (resp. 

organizace) se m�že u�it pouze prost�ednictvím svých �len� (3). Podnik m�že získat 

nové znalosti a dovednosti tak, že jsou rozší�eny znalosti a dovednosti stávajících 

zam�stnanc� nebo tak, že získá zam�stnance, který má znalosti a dovednosti, které 

doposud žádný ze stávajících zam�stnanc� nemá (20). 

Výše uvedené je životn� d�ležité pro pochopení u�ení se v organizaci. Nicmén�, 

i když daný proces probíhá prost�ednictvím jednotlivc�, bylo by mylné se domnívat, že 

firemní u�ení se je pouze akumulovaným výsledkem individuálního u�ení se za všechny 

pracovníky podniku. Podniky nemají mozky, ale mají kognitivní systémy a pam�ti, 

které udržují v �ase n�které zp�soby chování, mentální mapy, normy a hodnoty. 

V tomto ohledu se firemní u�ení odehrává na úrovni jednotlivc�, skupin, ale i celého 

podniku a co je relevantní - u�ení se je spojeno s tvorbou znalostí. (3) 

Identifikace oblastí ke zlepšení, analýza ko�enových p�í�in, ustanovení 

zlepšovatelských akcí a jejich implementace - to vše je spojené s pot�ebou neustálého 

u�ení se. S vysokou mírou pravd�podobnosti nebudou mít malé a st�ední podniky 

explicitn� vyjád�enu svojí politiku ve vztahu k firemnímu u�ení se a znalostnímu 

managementu ve spojení s používáním ustálených pojm�. Nicmén� se fakticky potýkají, 

mnohdy mnohem efektivn�ji než velké firmy, s otázkami jako je nap�. efektivn�jší 

provád�ní �inností, zamezení opakování chyb, apod., což je jednou z hlavních podstat 

uvedených oblastí. Z této skute�nosti je rovn�ž nutné vycházet p�i návrhu metodiky 

firemního sebehodnocení v malých a st�edních podnicích. 

Samotné specifikaci navržené metodiky firemního sebehodnocení pro malé a 

st�ední výrobní podniky p�edchází v této diserta�ní práci p�iblížení primárního výzkumu 

a jeho výsledk�. Primární výzkum byl proveden primárn� s cílem získat informace                

pot�ebné pro kvalifikovan�jší vyhodnocení hypotéz.  

3.6 Primární výzkum a jeho výsledky 

Primární výzkum byl založen na výb�rovém šet�ení a byl zam��en na výrobní 

firmy, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001/2000. Základem provád�ného 

primárního výzkumu byl dvoustránkový dotazník. 
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Dotazník 

Vlastní dvoustránkový dotazník (uveden jako P�íloha �. 1) obsahuje 19 otázek, 

jejichž cílem bylo primárn� zjistit informace o respondentech a následovn� další údaje 

týkající se problematiky firemního sebehodnocení a to jak vnímání n�kterých 

relevantních otázek, tak i praxe v dané oblasti v konkrétním podniku. Všechny otázky 

uvedeného dotazníku byly koncipovány jako uzav�ené s možností výb�ru jedné 

odpov�di.   

Respondenti 

 P�edm�tem zájmu v rámci provedeného výb�rového šet�ení byly malé a st�ední 

výrobní podniky certifikované dle normy ISO 9001/2000. Uvedené bylo hlavním 

kritériem pro výb�r respondent�. V rámci samotného výzkumu byla pak dále provedena 

klasifikace dle zam��ení výroby. S ohledem na obsah a p�edm�t šet�ení byl v každém 

z oslovených podnik� požádán o vypln�ní dotazníku jeden z �len� vrcholového vedení 

podniku.  

Forma provedeného dotazníkového šet�ení 

 Dotazníkové šet�ení bylo provád�no formou: 

• osobního dotazování – mezi hlavní výhody uvedené formy dotazování pat�í 

lepší odezva tazatel�, možnost p�ímého osv�tlení n�kterých sporných �i 

nepochopených otázek, získání dalších poznatk� i nad rámec dané 

problematiky; 

• zasíláním dotazník� prost�ednictvím e-mailu – mezi hlavní výhodu 

tohoto zp�sobu dotazování pat�í relativn� �asová a finan�ní nenáro�nost; 

tato výhoda je ovšem na druhé stran� výrazným zp�sobem eliminována 

nízkou návratností.   

V rámci provád�ného primárního výzkumu bylo osloveno celkem 130 malých         

a st�edních podnik�, z �ehož u 36 z nich prob�hlo osobní dotazování (získáno celkem         

17 vypln�ných dotazník�, tj. 47,2 %), u zbývajících 94 podnik� bylo dotazníkové 

šet�ení provedeno prost�ednictvím zaslaného dotazníku v elektronické podob�

(návratnost 28 vypln�ných dotazník�, tj. 29,8 %). Celková návratnost dotazník� je tedy  

45 ks, tj. 34,5 %. 
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V obou p�ípadech se jedná o relativn� vysokou návratnost, která je s nejvyšší 

pravd�podobností v p�ípad� osobního dotazování dána skute�ností, že v rámci 

provád�ného osobního dotazování mi byly v n�kterých podnicích, které se aktivn�

zapojily do provád�ného výzkumu, poskytnuty další vhodné kontakty.  

Jako relativn� vysokou lze vyhodnotit i návratnost v p�ípad� elektronické formy 

dotazování. Sou�ástí e-mailu obsahujícího vlastní dotazník byly, krom� pr�vodní 

žádosti, i pokyny pro vypln�ní dotazníku (dokument byl ozna�en jako Informace 

k vypln�ní dotazníku). Posledn� zmín�ný dokument obsahoval výklad n�kterých pojm�

používaných v rámci dotazníku, spolu s vysv�tlením kontrolních mechanism�

vestav�ných v jeho rámci (nap�. možnost vybraná mimo nabízené možnosti se ozna�í ve 

vypln�ném dotazníku �erven� a v kontrolním sloupci se objeví �ervený nápis 

„nevypln�no nebo Vámi uvedená volba je mimo rámec nabízených možností“). Sou�ástí 

pr�vodní žádosti byly krom� základních náležitostí, jako jsou informace o osob�

provád�jí výzkum a kontaktu na ni, uvedeny odkazy na webové stránky, které se 

zabývají p�edevším problematikou kvality a na kterých je možné získat zdarma odborné 

publikace.  Lze p�edpokládat, že i tato skute�nost, tj. uvedení odkaz� na zajímavé a 

použitelné informa�ní zdroje bez podmín�ní jejich poskytnutí aktivním zapojením do 

provád�ného primárního výzkumu, p�isp�la k vyššímu zapojení relevantního okruhu 

podnik�. Dotazování elektronickou formou bylo provedeno ve dvou kolech, p�i�emž 

bylo získáno celkem 32 dotazník�, z nichž 5 nespl�ovalo požadavky na úplnost (nebyly 

zodpov�zeny všechny otázky). Pouze jeden respondent provedl na základ� zaslané 

žádosti dopln�ní chyb�jících údaj�. Pro následující zpracování tedy bylo v kone�né fázi 

využito 28 dotazník� získaných v rámci této formy dotazování.  

Složení subjekt� aktivn� zapojených do výb�rového šet�ení je uvedeno 

v následující tabulce.  

�etnost 
Velikost podniku 

absolutní relativní 

Drobný podnik 3 0,07 

Malý podnik 27 0,60 

St�ední podnik 15 0,33 

Celkem 45 1,00 

                        Tabulka 10: Složení zkoumaného vzorku dle kategorie podniku 
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 Pro v�tší názornost jsou dané údaje uvedeny i v grafické podob�, viz. níže 

uvedený  Graf 1.  

3

27

15
Drobný podnik

Malý podnik

St�ední podnik

          Graf 1: Složení zkoumaného vzorku respondent�

 Celkem p�ekvapivé bylo zjišt�ní, že i n�které drobné podniky mají certifikován  

sv�j systém managementu jakosti, p�i�emž ve dvou p�ípadech respondenti uvedli, že 

p�í�inou  zavedení certifikovaného systému managementu jakosti byl práv� požadavek 

jejich zákazníka (v dotazníku uvedeno rozhodn� ano), pouze jeden subjekt, jehož 

p�edm�tem byla zakázková výroba (výroba výrobk� ze d�eva) uvedl, že d�vodem 

zavedení certifikovaného systému �ízení kvality bylo posílení image podniku                        

(v dotazníku uvedeno spíše ne; informace o tom, že cílem bylo posílení image podniku, 

byla zjišt�na v rámci osobního dotazování). N�které malé firmy se zakázkovou výrobou 

hodnotily nutnost zavedení certifikovaného systému managementu jakosti obdobn�,   

tedy spíše jako dobrovolnou s cílem posílit image a vnést po�ádek do firemního �ízení 

(d�vod jejich hodnocení ve vztahu k hodnocení otázky vlivu externích požadavk� na 

zavedení certifikovaného systému managementu jakosti byl dodate�n� up�esn�n b�hem 

osobního pohovoru a komunikace prost�ednictvím e-mailu). 

Provedený primární výzkum poskytl, i navzdory relativn� malému rozsahu 

vzorku respondent�, zajímavé výsledky ve vztahu k r�zným otázkám p�ímo �i nep�ímo 

spojených s otázkou firemního sebehodnocení, viz. Tabulka 11 dále.  
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Po�et podnik� hodnotících odpov�dí
rozhodn� ano nebo spíše ano                  

v kategorii Hodnocené tvrzení 

drobné (3) malé (27) st�ední (15)

Celkem

1.

Hlavním d�vodem pro zavedení systému �ízení 
jakosti dle norem ISO 9001 byly externí 
požadavky (požadavky zákazník�, podmínky pro 
vstup �i udržení se na trhu, atd.)  

2 23 14 39 

2.

Pro dosahování a udržení konkurenceschopnosti 
jsou klí�ovým vlastní schopnosti firmy; externí 
subjekty (jako jsou poradci, audito�i, atd.) 
sehrávají pouze podp�rnou roli 

3 24 15 42 

3.
Pro dosahování konkurenceschopnosti je nutné 
sledovat p�edevším dv� základní skupiny subjekt�
- a to zákazníky a konkurenty (odpov�	 ano) 

3 27 15 45 

4.

Pro dosažení úsp�chu na sou�asných trzích je 
nutné jít výrazn� nad rámec minimálních 
požadavk� kladených v normách ISO 9001 

3 26 13 42 

5.
Setrvání na trhu je podmín�no schopností neustále 
se zlepšovat 3 27 13 43 

6.

Má-li firemní sebehodnocení p�isp�t k formování              
a udržení konkurenceschopnosti, musí být 
koncipováno jako diagnostické  

1 26 15 42 

7.

Aktivní ú�ast vrcholového vedení je p�i aktivitách 
jako je firemní sebehodnocení, audity systému 
managementu jakosti, oce�ování pracovník�, atd. 
nezbytná a nezastupitelná? 

3 27 15 45 

Tabulka 11: Vybrané výsledky provedeného primárního výzkumu 

Pozn.:  1. U 3. otázky byly uvedeny pouze dv� možné odpov�di (ano a ne), 

2. Údaj uvedený v závorkách u kategorií podnik� udává celkový po�et podnik�   

ve zkoumaném vzorku. 

 Provád�ného primárního výzkumu se zú�astnilo 45 podnik�. Toto �íslo nelze 

považovat za dostate�né pro provedení dostate�n� hluboké analýzy (spojené                       

nap�. s hodnocením t�snosti vazeb mezi prom�nnými), nicmén� v mnoha ohledech 

získané výsledky p�edstavují nezanedbatelné indikátory toho, jakým zp�sobem jsou 

vnímány n�které otázky spojené s problematikou kvality a jejího �ízení, 

konkurenceschopnosti  a firemního sebehodnocení.  

 Z výše uvedené tabulky mj. vyplývá, že  bez ohledu na velikost podniku, je 

zavedení systému �ízení jakosti dle norem ISO (v sou�asnosti ISO 9001/2000) spojeno 

�i spojováno p�edevším s externími požadavky (požadavky zákazník�, podmínky pro 

vstup �i udržení se na trhu, atd.). K danému hodnocení se p�iklonilo 39 ze 45 podnik�. 

Zárove� 42 podnik� z uvedených celkových 45 uvedlo, že pro dosažení úsp�chu na 
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sou�asných trzích je nutné jít výrazn� nad rámec minimálních požadavk� kladených 

v normách  ISO 9001/2000 (v dotazníku hodnoceno odpov�dí rozhodn� ano                          

a  spíše ano).   

 Z provedeného výzkumu dále vyplynulo, že v podnicích, op�t bez ohledu na 

jejich velikost, existuje v�domí toho, že pro dosahování a udržení 

konkurenceschopnosti jsou klí�ové vlastní schopnosti firmy, s tím, že externí subjekty 

(jako jsou nap�. poradci, audito�i, …) sehrávají pouze podp�rnou roli. Soub�žn� s tím 

všichni respondenti uvedli, že aktivní ú�ast vrcholového vedení je pro aktivity jako je 

firemní sebehodnocení, audity systému managementu jakosti, apod. nezbytná                      

a nezastupitelná.  

 Výsledky provedeného výzkumu rovn�ž indikují, že vrcholový management 

podnik� si je v�dom nutnosti sledovat primárn� zákazníky a konkurenty (všech 45 

dotazovaných souhlasilo s nezbytností sledovat p�edevším dv� výše uvedené skupiny 

subjekt�). Ve vztahu k otázce neustálého zlepšování coby podmínky pro setrvání na 

trhu bylo hodnocení rovn�ž jednozna�né (43 ze 45 respondent� hodnotilo schopnost 

neustálého zlepšování jako podmínku pro udržení se na trhu). Ve vztahu k samotnému 

firemnímu sebehodnocení vyslovilo 42 ze 45 dotázaných souhlas s tvrzením, že pro 

formování a udržení konkurenceschopnosti musí být firemní sebehodnocení 

koncipováno jako diagnostické (tedy zam��ené na identifikování mezer ve výkonnosti, 

následn� na odhalení jejich ko�enových p�í�in spolu s hodnocením p�edpoklad� pro 

dosažení sou�asných a budoucích cíl�).   

 Relativn� p�ekvapivé bylo zjišt�ní o po�tu podnik�, které uvádí, že provádí 

pravidelné firemní sebehodnocení, viz. Graf 2 dále.
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Drobné podniky (3)
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St�ední podniky (15)

 Graf 2: Po�et podnik� dle kategorií, které uvádí pravidelné provád�ní firemního     

sebehodnocení 

 Pozn.: Údaj v závorce p�edstavuje celkový po�et podnik� v dané kategorii.  

Z rozhovor� s n�kolika respondenty, kte�í byli ochotni se danou otázkou 

obšírn�ji zaobírat vyplynulo, že samotné firemní sebehodnocení je u n�kolika podnik�

vázáno na interní audity systému managementu jakosti dle ISO 9001, je komplexn�jší     

a  má charakter podobný poradám. Jedním z hlavních uvád�ných cíl� je  hodnocení toho 

zda a do jaké míry byly spln�ny vyt�ené cíle  a to p�edevším v oblasti operativního 

�ízení a finan�ních výsledk�.  

V relaci k hodnocení této a následující otázky, jejíž p�edm�tem je identifikace 

modelu používaného v rámci sebehodnocení, je nicmén� nutné vzít v potaz skute�nost, 

že respondenti si byli s nejvyšší pravd�podobností v�domi nutnosti provád�t pravidelné 

firemní sebehodnocení, z �ehož mohla vyplynout i vysoká míra „tvrzené“ realizace 

firemního sebehodnocení24. S touto skute�ností je nutné po�ítat  i v rámci údaj�

uvád�ných respondenty ve vztahu k tomu, jaký model v rámci firemního sebehodnocení 

používají, viz. Graf 3 dále. 

                                                
24 Firemní sebehodnocení, resp. jeho rozvinutá definice, tak, jak byla chápána pro ú�ely tohoto šet�ení 
byla sou�ástí materiál� p�iložených k vypl�ovanému dotazníku. Zárove� v nich bylo poukázáno na 
skute�nost, že firemní sebehodnocení není totožné s auditem systému managementu jakosti dle                    
ISO 9001/2000 i navzdory n�kterým spole�ným rys�m.  
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Graf 3: Modely používané v rámci firemního sebehodnocení 

V rámci otázky �. 15 respondenti vybírali jeden ze t�í uvedených model�, který 

považují za nejznám�jší. Odpovídalo všech 45 respondent� (možnost odpovídat na tuto 

otázku nebyla podmín�na pravidelným provád�ním firemního sebehodnocení                          

v podniku), blíže viz. Tabulka 12.  

Po�et podnik� v kategorii 
Model 

drobný malý st�ední 
Celkem

EFQM Model Excelence 1 14 14 29
Model ISO 9004/2000 2 12 1 15

Model Malcolma Baldrige 0 1 0 1

Celkem  3 27 15 45

Tabulka 12: Hodnocení známosti vybraných model� v podnicích  

 Jako nejznám�jší byl daným vzorkem respondent� uveden EFQM Model 

Excelence (29 ze 45), následován modelem dle ISO 9004/2000 (15 ze 45). Model 

Malcolma Baldrige byl determinován jako nejznám�jší pouze 1 tazatelem, nicmén�                 

i tato skute�nost je s ohledem na naprostou p�evahu dvou d�íve uvedených model� na 

evropském kontinentu p�ekvapivá.  Je možné, že dané hodnocení je d�sledkem užších 

kontakt� na zem�, kde je model ve v�tší mí�e používán a respondent se s ním setkal 

v rámci svých obchodních styk� (bohužel nebylo možné zajistit další komentá�

k uvedenému hodnocení od respondenta). Údaje uvedené v dané tabulce nicmén�

zhruba odpovídají p�edpoklad�m. Indikování EFQM Modelu Excelence (ten je rovn�ž 

vnímán ve spojitosti s Cenou �R za jakost) a modelu ISO 9004/2000 coby 

nejznám�jších model� m�že vyplývat mj. i ze skute�nosti, že velké a st�ední podniky 

jsou nuceny dané modely aktivn� využívat, což má dopad i na jejich dodavatele, a to 

zejména v d�sledku konkrétních krok� spojených s jejich aplikací  u „velkých hrá��“. 
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S p�ihlédnutím k sou�asnému trendu snižování po�tu dodavatel�, který je spojený                 

s prohlubováním vzájemné spolupráce,  lze p�edpokládat v budoucnu v�tší využívání 

standardních, by� modifikovaných, model� jako je práv� EFQM Model Excelence �i 

model ISO 9004/2000.   

  V rámci vypl�ování dotazníku hodnotili respondenti i svou potenciální budoucí 

ú�ast v n�které sout�ži o cenu za jakost v horizontu následujících 3 let, viz. Tabulka 13 

dále.  

Po�et podnik� v kategorii 
Odpov�	  

drobný malý st�ední 
Celkem

Rozhodn� ne 3 15 4 22
Spíše ne 0 12 9 21

Nevím 0 0 1 1

Spíše ano 0 0 1 1

Rozhodn� ano  0 0 0 0

Celkem  3 27 15 45

Tabulka 13: Hodnocení p�edpokládaného zapojení podniku do                    

sout�že o cenu za jakost v horizontu následujících 3 let

 Získané údaje vypovídají o tom, že malé a st�ední podniky ve vybraném vzorku 

nemají zájem ú�astnit se daného typu sout�že (výjimkou je pouze jeden st�ední podnik, 

jehož p�edm�tem výroby je produkce výrobk� ze d�eva, s rostoucím obratem za 

poslední 3 roky). V rámci osobních rozhovor� byl potvrzen p�edpoklad, že ú�ast 

v sout�žích o ceny za jakost (zejména pak ve spojitosti se sout�ží o Cenu �R za jakost) 

je chápána jako významný, nicmén� nákladný, marketingový tah, jehož cílem je 

posílení image firmy.  

 Pro hlubší rozbor problematiky konkurenceschopnosti, kvality a firemního 

sebehodnocení na pozadí jejího vnímání a faktických krok� ze strany malých                          

a st�edních podnik� se jako vhodné jeví provedení clusterové analýzy, která ovšem 

vyžaduje v�tší rozsah vzorku. Nicmén�, bez ohledu na tuto skute�nost, výsledky 

provedeného primárního výzkumu p�edstavují velmi d�ležitý a cenný podklad  

k vyhodnocení hypotéz.    
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3.7 Vyhodnocení hypotéz 

Hodnocení samotných hypotéz se odehrává v rovin� založené na úsudku �ešitele 

odvozeného od informací získaných z primárního  a sekundárního výzkumu.   

H1:  V malých a st�edních firmách p�evládá skepticismus ohledn� pomoci z venku. 

Tuto hypotézu lze považovat na základ� získaných poznatk� spíše za

potvrzenou. Toto hodnocení („spíše za potvrzenou“) vyplývá ze skute�nosti, že 

dotazník neobsahoval p�ímo otázku hodnotící vysloven� danou problematiku. Nicmén�

ve spojitosti s ní bylo v rámci primárního výzkumu zjišt�no, že 42 ze 45 respondent�                 

(tj. 93,3 %) souhlasí s tvrzením, že pro dosahování a udržení konkurenceschopnosti jsou 

klí�ovým vlastní schopnosti firmy s tím, že externí subjekty (jako jsou poradci, audito�i, 

atd.) sehrávají pouze podp�rnou roli. Z osobních rozhovor� s n�kolika manažery dále 

vyplynulo, že i uvedená podp�rná role je hodnocena velmi kriticky z hlediska p�idané 

hodnoty. Velmi �asto bylo jimi v této souvislosti rovn�ž poukazováno na to, že pokud si 

podnik nedokáže pomoci sám, žádná externí (�asto velmi drahá) pomoc z venku mu 

nem�že pomoci. 

H2: Hlavním d�vodem pro zavedení systému managementu jakosti dle ISO 

9001/2000 v malých a st�edních firmách jsou p�edevším externí požadavky 

(požadavky zákazník�, legislativní požadavky, atd.). 

Tuto hypotézu lze na základ� provedeného primárního výzkumu a výsledku 

sekundárního výzkumu považovat rovn�ž spíše za potvrzenou. Toto hodnocení 

hypotézy se opírá o fakt, že navzdory skute�nosti, primární výzkum tuto hypotézu 

potvrdil (souhlas vyjád�ilo 39 ze 45 respondent� (tj. 86,6 %)), je bezesporu nutné 

provést mnohem rozsáhlejší výzkum, kde budou zkoumány i takové aspekty jako je 

obor p�sobení podniku a kategorie zákazník� podniku. Lze totiž p�edpokládat, že 

hodnocení uvedeného tvrzení se bude výrazn� lišit v závislosti na tom, zda podnik 

dodává své produkty pr�myslovým �i kone�ným zákazník�m. Posledn� zmín�nou 

skute�nost indikují i samotné výsledky provedeného primárního výzkumu.  

Rovn�ž absolutní nár�st po�tu certifikát� dle norem �ady ISO 9000 sv�d�í ve 

prosp�ch vyslovené hypotézy. Tento nár�st je dán mj. i skute�ností, že malé                     

a st�ední podniky jsou nuceny se v rámci své konkurenceschopnosti, �i lépe �e�eno pro 

své p�ežití,  zapojit a operovat v rámci dodavatelských �et�zc�, ve kterých velcí hrá�i 

nastavují náro�né standardy a požadavky, které jsou d�sledkem neustále se stup�ující 
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konkurence na globálním trhu. Velmi �asto je jednou z nutných podmínek pro zapojení 

do �et�zce existence certifikovaného systému managementu jakosti, což rovn�ž hovo�í 

pro výše uvedenou hypotézu.   

H3: Certifikovaný systém managementu jakosti je nezbytnou, nikoliv však 

posta�ující, podmínkou, pro vstup a p�sobení firem na trhu. 

Ve vztahu k uvedené hypotéze m�že být indikátorem hodnocení otázky, zda je 

pro dosažení úsp�chu na sou�asných trzích nutné jít nad rámec minimálních požadavk�

kladených v normách ISO 9001, v rámci které 42 ze 45 (tj. 93,3 %) vyjád�ilo souhlas 

s uvedeným.  

 Pro zajišt�ní „plnohodnotného“ hodnocení této hypotézy je bez pochyb nutné 

provést rozsáhlejší pr�zkum, který by se zabýval rovn�ž otázkou hodnocení dané 

hypotézy ve vazb� na další specifika jako je obor p�sobení podniku, zákazníci podniku, 

doba p�sobení podniku na trhu a zejména tím, jaké zralosti dosahuje systém 

managementu firmy a do jaké míry se snaží podnik fakticky napl�ovat požadavky 

normy. Nicmén� v této fázi lze s ohledem na výsledky provedeného výzkumu a indicie 

vyplývající ze sekundárního výzkumu, viz. analytická �ást diserta�ní práce, považovat 

danou hypotézu za potvrzenou.   

H4:  Procesy neustálého zlepšování jsou v sou�asném konkuren�ním prost�edí 

klí�ové pro formování a udržení konkurenceschopnosti podniku. 

Rovn�ž hodnocení otázky d�ležitosti neustálého zlepšování bylo relativn�

jednozna�né. Souhlas s tvrzením, že setrvání na trhu je podmín�no schopností neustále 

se zlepšovat vyjád�ilo 43 respondent� z celkových 45 (tj. 95,5%). Stejn� tak  sekundární 

výzkum potvrdil naprostou opodstatn�nost tohoto tvrzení, viz. analytická �ást diserta�ní 

práce. Tuto hypotézu lze tedy vyhodnotit jako potvrzenou.  

H5: Existují rozdíly mezi firemním sebehodnocením a audity systému 

managementu jakosti dle ISO 9001/2000, které ale na druhou stranu nebrání 

možnostem simultánního využití (�i integrace) s cílem dosáhnout žádoucího 

synergického efektu. 

Hodnocení této hypotézy probíhalo na úrovni sekundárního výzkumu. 

Východiskem pro vyhodnocení této hypotézy bylo jak studium odborné literatury, tak 

studium uvedené normy ISO 9001/2000 a p�edevším materiál� EFQM. Na základ�
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provedeného výzkumu lze považovat hypotézu za potvrzenou. Za st�žejní zdroj 

východisek pro ov��ování platnosti této hypotézy lze považovat �lánek S. Karapetrovice 

a W. Willborna (viz. lit. (55)) zve�ejn�ný v Managerial Auditing Journal. 

H6: Zájem malých a st�edních výrobních firem o firemní sebehodnocení                 

(resp. modely excelence (�i jakosti)) neplyne ze snahy ú�astnit se sout�ží cen             

o jakost, ale je primárn� formován jejich snahou najít metodu �i nástroj, který 

jim pom�že ve formování a udržování konkurenceschopnosti. 

Dotazník využitý b�hem primárního výzkumu neobsahoval p�ímo bod, který by 

umožnil p�ímo vyhodnotit danou hypotézu. Na vztah respondent� k uvedené otázce lze 

nep�ímo usuzovat na základ� dvou hodnocených otázek: 

a) Provádíte pravidelné firemní sebehodnocení ve smyslu hodnocení vlastní 

výkonnosti firmy?  (32 kladných odpov�dí – tj. 71,1%). 

b) P�epokládáte zapojení své firmy do sout�že o cenu za jakost �R �i jiné 

obdobné sout�že v horizontu následujících 3 let? (22 respondent� na tuto 

otázku odpov�d�lo „rozhodn� ne“ – tj. 48,8%; dalších 21 respondent�

uvedlo „spíše ne“ – tj. 46,6%). 

Z dosažených výsledk� vyplývá, že dotazovaní respondenti v drtivé v�tšin�

p�ípad� nespojují firemní sebehodnocení s jejich ú�astí v sout�žích o ceny za jakost.  

 Pravdivost uvedené hypotézy nep�ímo vyplývá i ze skute�nosti, že po�et 

podnik�, které se ú�astní daných sout�ží je výrazn� menší než po�et podnik�, které 

využívají n�který ze známých model� ve svém firemním �ízení k aktivitám spojeným 

s firemním sebehodnocením. Dále ve prosp�ch této hypotézy hovo�í i skute�nost, že 

firemní sebehodnocení, stejn� tak jako modely využívané jako hodnotící rámce, nejsou 

diskutovány pouze ve spojitosti s cenami za jakost, ale v mnoha širších souvislostech 

(viz. nap�. lit. (7), (13), (38), (55), (76), (95), (98) a (109)). S p�ihlédnutím k t�mto 

skute�nostem je tedy možné považovat tuto hypotézu za potvrzenou.  

H7:  Firemní sebehodnocení je nutné pro ú�ely formování a zvyšování 

konkurenceschopnosti koncipovat jako diagnostické, zam��ené na odhalování 

a eliminaci p�í�in mezer ve výkonnosti.  

Celkem 42 ze 45 respondent� (tj. 93,3%) souhlasilo v rámci provedeného 

primárního výzkumu s tvrzením, že firemní sebehodnocení je nutné pro ú�ely 
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formování a zvyšování konkurenceschopnosti koncipovat jako diagnostické. I p�es 

relativn� malý rozsah vzorku lze s p�ihlédnutím k výsledk�m sekundárního výzkumu, 

viz. analytická �ást diserta�ní práce (zejména kap. 3.3.2 Zásada neustálého zlepšování           

a kap. 3.5.2 Základní p�ístupy k firemnímu sebehodnocení), považovat danou hypotézu 

za potvrzenou.  

 Za úst�ední práce ve vztahu k hodnocení dané hypotézy lze považovat práce             

T. Contiho, které p�edstavují relativn� nový a v �eské republice zatím málo 

presentovaný pohled na problematiku firemního sebehodnocení a norem                          

ISO 9000/2000 (blíže viz. lit. (12), (13) a (15)). 

3.8 Resumé analytické �ásti diserta�ní práce 

Hodnocení výše uvedených hypotéz vycházelo z výsledk� primárního                         

a sekundárního výzkumu. Vyslovené hypotézy lze považovat i p�es malý rozsah vzorku 

respondent� v primárním výzkumu, který byl v mnoha ohledech kompenzován 

hloubkou sekundárního výzkumu, za potvrzené.  

Záv�rem lze konstatovat, že analytická �ást diserta�ní práce vytvo�ila 

dostate�nou základnu pro návrhovou �ást diserta�ní práce. Návrhová �ást, která je 

obsažena v následující kapitole, zcela p�irozen� obsahuje i analytické prvky s odkazy na 

relevantní použitou literaturu, nebo� i vlastní návrhy by m�ly vyplývat z analýzy 

sou�asného stavu a možném kritickém pohledu na n�j. Je totiž o�ividné, že konfrontace 

r�zných názor� a stanovisek zvyšuje pravd�podobnost dosažení kvalitativn� lepšího 

výstupu a z tohoto titulu je nežádoucí striktn� odd�lovat tyto dv� oblasti.  
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4 Návrh metodiky firemního sebehodnocení u výrobních MSP 

Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodnou metodiku firemního 

sebehodnocení pro malé a st�ední výrobní podniky, které jsou držiteli certifikátu dle 

ISO 9001/2000. St�žejní �ástí této metodiky je metoda diagnosticky koncipovaného 

firemního sebehodnocení pro již uvedený okruh podnik�.  

Po provedené analýze sou�asného stavu lze konstatovat, že mnohá pravidla                 

a zákonitosti  pro oblast firemního sebehodnocení mají všeobecnou platnost bez ohledu 

na velikost podniku �i oblast jeho p�sobení. Na druhé stran� nelze popírat pot�ebu 

jistého odlišení v závislosti na specifikách zem�, regionu, odv�tví i  podniku samotného. 

Nicmén� model, stejn� tak jako technika a prost�edky využité k m��ení toho, jakých 

výsledk� firma ve vztahu k definovaným kritériím dosahuje, spolu s kvalitou �ízení 

procesu firemního sebehodnocení mají pro firemní sebehodnocení zásadní význam.  

4.1 Základní faktory úsp�šnosti firemního sebehodnocení a pracovní definice 

diagnostického firemního sebehodnocení 

Úsp�ch sebehodnocení je odvislý od mnoha prom�nných, ale lze v zásad�

konstatovat, že existují t�i základní rozhodující prvky úsp�chu firemního sebehodnocení 

a t�mi jsou:  

Model, 

Metodika m��ení a hodnocení a 

Management (�ízení procesu firemního sebehodnocení).  (41) 

Velmi užite�né m�že být, z hlediska vymezení faktor� úsp�šnosti firemního 

sebehodnocení, i uvedení hlavních p�í�in selhání projekt� zlepšování, mezi které                 

lze za�adit: 

- neustálé zlepšování není sou�ástí firemní strategie a politiky; 

- nedostatek pokory klí�ových manažer� – v�etn� vrcholových; 

- nízký stupe� aktivního zapojení vrcholových manažer� do realizace projekt�

neustálého zlepšování; 

- obavy ur�itých pracovník� o dopady realizovaných projekt� na jejich 

pracovní jistoty a kariérní r�st; 
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- špatná atmosféra v organizaci, kdy se zam�stnanci obávají upozor�ovat na 

neefektivnosti, problémy a úzká místa; 

- nutnost do�asn� vykonávat i ur�itý objem prací navíc; 

- nedostate�né uvol�ování lidských, materiálních i finan�ních zdroj� na 

všechny kroky algoritmu zlepšování; 

- neod�vodn�ný tlak �ídících pracovník� na rychlé efekty; 

- nevyužívání vhodných metod a nástroj�, jež jsou pro jednotlivé kroky 

zlepšování doporu�eny. (76) 

Jednou z dalších p�í�in, které vedou k selhávání firemního sebehodnocení je i to, 

že firemní sebehodnocení je spíše používáno pro identifikování ob�tního beránka a je 

založeno na kultu�e založené na obvi�ování a strachu.  (41) 

Jak vyplývá z uvedeného, d�ležitost vhodné firemní kultury je pro danou oblast 

firemního �ízení nepopiratelná; zárove� je to fenomén, který do zna�né míry 

determinuje efektivitu samotného firemního sebehodnocení. To, do jaké míry, 

provád�né firemní sebehodnocení splní o�ekávání je dáno celou �adou, mnohdy pro 

firmu specifických, aspekt�. Nicmén� je prokázáno, že korektn� provád�né firemní 

sebehodnocení má mnoho pozitivních dopad�, mezi n�ž lze uvést nap�.: 

- dosažení konsensu o tom, co bylo dosaženo; 

- snazší ur�ování priorit pro zlepšovací aktivity na podklad� fakt� a 

identifikovaných pot�eb; 

- poskytnutí dat pro srovnání; 

- u�ení se od jiných organizací; 

- poskytování objektivního p�ezkoumání vývoje ve firm�; 

- integrování zlepšovatelských aktivit do každodenního života zam��ením na 

obchodní výsledek; 

- poskytnutí praktického nástroje pro �ízení neustálého zlepšování. (41) 

Krom� uvedeného m�že být firemní sebehodnocení rovn�ž prost�edkem, který 

usnadní integraci princip� �ízení kvality do všech �innosti uvnit� firmy (3). To je ovšem 

podmín�no nutností správného definování a chápání firemního sebehodnocení jako 

takového.  
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Samotné firemní sebehodnocení je definováno Evropskou nadací pro 

management jakosti (European Foundation for Quality Management) (citace v lit. (76), 

str. 240) jako: „ ... všezahrnující, systematické a pravidelné p�ezkoumávání organizace 

z hlediska jejich �inností i výsledk� na bázi EFQM Modelu Excelence“.  Pro srovnání, 

v normách �SN EN ISO 9000 (lit. (17), str. 16) je sebehodnocení definováno 

obdobným zp�sobem jako: „ ... ucelené a systematické p�ezkoumání �inností a výsledk�

organizace, které se porovnávají se systémem managementu jakosti nebo s modelem 

úsp�šnosti“.  

Z provedené analýzy vyplynulo, že pro formování konkurenceschopnosti má 

mnohem vyšší p�idanou hodnotu firemní sebehodnocení koncipované jako                  

tzv. diagnostické. Tato koncepce je v mnoha ohledech náro�n�jší, nicmén� lze 

p�edpokládat, že v�tší požadavky a nároky spojené s jejím použitím budou vyváženy 

jejími p�ínosy, což potvrdil i provedený sekundární výzkum.   

Pro ú�ely této diserta�ní práce je firemní sebehodnocení chápáno jako 

pravidelný systematický proces, jehož cílem je p�edevším identifikovat slabá místa 

v oblasti proces� a systémových faktor�, které jsou p�í�inami mezer ve výkonnosti 

firmy (a to jak mezer ve vztahu k definovaným firemním cíl�m, tak i mezer ve vztahu           

k výkonnosti konkurence). Firemní sebehodnocení je provád�no oproti 

strukturovanému, vhodn� navrženému modelu, který odráží pot�eby a zdroje firmy 

(p�edpokládá se tedy jeho možná modifikace v �ase, která by ovšem m�la rovn�ž 

umož�ovat porovnávání výsledk� za r�zná �asová období).  

Výše uvedená definice je založena na tzv. diagnostickém p�ístupu 

k sebehodnocení, který má s ohledem na definovaný cíl v�tší užitnou hodnotu p�i 

formování a udržování konkurenceschopnosti a to i pro malé a st�ední podniky. Zájem  

o tuto skupiny podnik� je naprosto opodstatn�ný. Jak vyplynulo z p�edchozí analýzy, 

malé a st�ední podniky jsou velmi d�ležitou skupinou firem v rámci nejenom národních 

ekonomik, ale i celosv�tové ekonomiky. Daná skupina podnik� se nicmén� potýká 

s tím, že mnohdy není schopna a ani ochotna v�novat se záležitostem, které mají 

strategický význam z hlediska jejich budoucí konkurenceschopnosti, protože je pln�

zam�stnána „sou�asnými aktuálními problémy“.  



Diserta�ní práce 

   - 93 -

Níže p�edložený návrh metodiky firemního sebehodnocení pro malé a st�ední 

podniky by m�l napomoci p�ekonání bariér v implementaci sebehodnotících aktivit, 

které lze s ohledem na situaci na sou�asných trzích považovat za strategicky d�ležité.  

4.2 Návrh modelu  pro realizaci diagnostického firemního sebehodnocení 

 Jak již bylo uvedeno, t�žišt� návrhové �ásti této diserta�ní práce je p�edevším 

v návrhu metody diagnosticky koncipovaného sebehodnocení oproti navrženému 

modelu. Na model, resp. proces jeho tvorby, jsou s ohledem na cíle vyt�ené v této 

diserta�ní práci kladeny krom� standardních požadavk� jako je konzistentnost                             

a ov��itelnost i další požadavky a t�mi jsou zejména: 

využití rámc� a logiky všeobecn� uznávaných stávajících model� a 

diagnostická koncepce p�i jeho utvá�ení. 

Výsledky sekundárního výzkumu potvrdily vhodnost a oprávn�nost výše 

uvedených specifických požadavk� pro p�ípad, že má model významným zp�sobem 

p�isp�t k formování konkurenceschopnosti. Jako výchozí model byl zvolen po 

d�kladném zvážení model navržený T. Contim (13), který byl již jednou v této práci 

prezentován, viz. Schéma 14 níže. 

Schéma 14: Model 3. generace dle T. Contiho (13) 

Uvedený model poskytuje ve srovnání s tradi�ními modely excelence nový 

rámec pohledu na podnikatelský subjekt.  
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Vlastní návrh modelu, který je východiskem pro metodu firemního 

sebehodnocení, p�itom vychází z následujících skute�ností: 

- rozhodující roli ve formování konkurenceschopnosti má vedení firmy;  

- vedení firmy definuje vizi, strategii a jednotlivé plány vedoucí k dosažení 

vyt�ených cíl�; 

- konkurenceschopnost firmy je dána tím, jaké zdroje má firma k dispozici            

(�i jaké je schopna si opat�it), jak efektivn� je využívá a alokuje;   

- specifika firmy mají výrazný vliv mj. i na to jaký systém managementu                  

a organiza�ní struktury budou adekvátní pro dosažení vyt�ených cíl�; 

- partnerství – a to zejména partnerství s dodavateli a zákazníky – lze chápat 

jako zdroj, nicmén� lze jej považovat za natolik d�ležité, že je nutné jej 

vy�lenit zvláš�25;  

- procesní �ízení je prost�edkem efektivního �ízení firmy; 

- mezi klí�ové výsledky, které jsou p�edpokladem dosahování obchodního 

výkonu v delším �asovém horizontu lze za�adit spokojenost a loajalitu 

zákazník�, spokojenost a loajalitu zam�stnanc� a spokojenost ostatních 

zainteresovaných strany (uvedené kategorie jsou navzájem provázány a siln�

se podmi�ují); 

- dosahování finan�ních a obchodních výsledk� je základním faktorem 

formujícím spokojenost vlastník� firmy, od níž se odvíjí p�ístup vlastník�

k výkonnému managementu firmy (nebo styl vedení v p�ípad�, že majitelé 

p�edstavují zárove� výkonný management firmy, jak tomu v p�ípad� malých 

a st�edních podnik� bývá). 

Návrh vlastního modelu vychází z uspo�ádání výše uvedených skute�ností, které 

vyplynuly ze sekundárního a �áste�n� i z primárního výzkumu (z osobních rozhovor�). 

Navržený model, viz. Schéma 15, je základem pro navrženou metodu firemního 

sebehodnocení pro malé  a st�ední podniky se zam��ením na výrobní sektor.  
                                                
25 Rostoucí globální konkurence a v�tší poptávka po p�izp�sobených výrobcích s kratšími životními cykly 
nutí firmy hledat možnosti vytvo�ení konkuren�ní výhody i v takových oblastech jako jsou dodání, 
flexibilita a inovace (106). Velmi p�ínosným je v této oblasti užší spolupráce jak se zákazníky, tak i 
dodavateli. Nap�. ve vztahu k zákazník�m I. Fišera  ve své práci (lit. (31))  uvádí zajímavé výsledky 
z výzkum� Erica von Hippela z oblasti specifických v�deckých p�ístroj�, který zjistil, že všechny 
prvo�adé inovace pocházely od uživatel�, ze 66 významných zlepšení vzniklo touto cestou 85 % a u 83 
menších zlepšení to byly dv� t�etiny. Rovn�ž užší spolupráce s dodavateli založená na „koncepci týmové 
spolupráce“ se ukázala pro firemní zlepšení jako velmi p�ínosná (53) a v mnoha ohledech i jako životn�
d�ležitá.    
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Schéma 15: Vlastní návrh podnikatelského modelu 

 Navržený model samoz�ejm� p�edstavuje, stejn� tak jako stávající všeobecn�

uznávané modely,  výrazné zjednodušení reálného stavu.  Logika uvedeného schématu 

je následující: 

- vedení definuje vizi, strategii a plány; 

- p�i definování vize, strategie a plán� je nutné v�novat pozornost zejména 

problematice zdroj� (viz. teorie Resource-Based View), tvorb�

hodnototvorného partnerství v celém dodavatelsko-odb�ratelském �et�zci               

a organiza�ní struktu�e, které budou adekvátní pro dosažení vyt�ených cíl�; 

- procesy, které tvo�í samostatnou kategorii, jsou prost�edkem dosahování 

výsledk�, které jsou p�edpokladem dosahování výkonu v delším �asovém 

horizontu (spokojenost zákazník�, spokojenost zam�stnanc�, spokojenost 

ostatních zainteresovaných stran a p�íznivé image firmy); 

- výsledky, jako je spokojenost a loajalita zákazník� a zam�stnanc�                        

a spokojenost ostatních zainteresovaných stran, jsou p�edpokladem 

dosahování finan�ního a obchodního výkonu firmy a 

- spokojenost vlastník� firmy je podmín�na dosahováním cíl� vyt�ených                 

ve vztahu k finan�nímu a obchodnímu výkonu. 

  Navržený model slouží jako východisko pro navrženou hodnotící metodu, která 

z n�j vychází a která je založena na diagnostické koncepci.    
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4.3 Návrh postupu firemního sebehodnocení podle navrženého modelu 

Koncepce diagnostického firemního sebehodnocení je založena na hledání 

slabých míst a iniciování pot�ebných zm�n. P�i zvážení této skute�nosti je z�ejmé, že 

bodové ohodnocení jednotlivých kategorií v rámci modelu nemá prioritu, což by m�lo 

výrazným zp�sobem p�isp�t k tomu, že se hodnotitelé budou koncentrovat na hledání 

p�í�in problém� a ne na bodové hodnocení (které bývá velmi �asto nadhodnocené                   

a zkreslené). P�itom je nutné rovn�ž vzít v potaz skute�nost, že model pro firemní 

diagnostické sebehodnocení, má-li plnit svoje funkce, nem�že být statický a v jeho 

strukturování a obsahu bude docházet k relativn� �astým zm�nám. S p�ihlédnutím 

k výše uvedeným skute�nostem je od skórování v navržené metod� diagnosticky 

koncipovaného firemního sebehodnocení upušt�no.     

Samotná metoda firemního sebehodnocení, která je navržena v této diserta�ní 

práci,  je založena na následující sekvenci �inností26: 

1. zjišt�ní mezer ve výkonnosti a to jak ve vztahu k vyt�eným cíl�m, tak                 

ve vztahu k výkonnosti konkurence; 

2. hodnocení proces�; primárn� t�ch, které jsou: 

p�í�inou mezer ve výkonnosti, 

klí�ové ve vztahu k sou�asným a budoucím strategickým cíl�m; 

3. hodnocení systémových faktor�; tj. faktor� nejkriti�t�jších ve vztahu                  

v  dosahování excelence (konkurenceschopné kvality) mj. s cílem 

identifikovat ko�enové p�í�iny mezer v oblasti systémových faktor�. 

Samotné firemní sebehodnocení bude tedy mít následující strukturu,                      

viz. následující schéma.  

      Schéma 16: Sekvence p�i diagnostické koncepci firemního sebehodnocení 

Uvedená sekvence vyhovuje pot�ebám sou�asného tržního prost�edí, které 

vyžaduje rychlou reakci na zjišt�né nedostatky. Navíc lze vzít v potaz ur�itou míru 

synergie v p�ípad�, že firemní sebehodnocení bude provád�no zárove� s interním 

auditem systému managementu jakosti, které zpravidla probíhají ve firmách 2 x ro�n�.    

                                                
26 Navržená sekvence �inností je založena na návrzích T. Contiho (viz. lit. (13) a (15)).  
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4.3.1 Hodnocení výsledk�

V malých a st�edních podnicích, které jsou certifikovány podle normy                     

ISO 9001/2000, a na které je tato metoda zam��ena, lze p�edpokládat celou �adu praktik 

a postup� podpo�ených pat�i�nou dokumentací, které mohou být výrazným uleh�ením 

v implementaci firemního sebehodnocení.  Nejinak je tomu v první fázi diagnostického 

firemního sebehodnocení, jehož cílem je identifikování a ur�ení mezer ve výkonnosti 

podniku. Výkonnost podniku je všeobecn� posuzována v��i nastavenému etalonu 

(standardu), kterým je stanovený cíl a/nebo ukazatele výkonnosti u konkurence.  

Následující návrh postupu provád�ní firemního sebehodnocení je koncipován                

a uzp�soben, jak již bylo n�kolikrát uvedeno, p�edevším pro malé a st�ední výrobní 

podniky, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001/2000. Z normy samotné 

vyplývá, že podnik by m�l provád�t celou �adu systémových m��ení, stejn� tak jako 

d�sledn� stanovovat a vyhodnocovat pln�ní vyt�ených cíl�. Nicmén� v mnoha ohledech 

je norma ISO 9001/2000 velmi vágní ve vztahu k definování toho, jakým zp�sobem lze 

daných cíl� dosáhnout: rámcov� definuje pot�ebu proces�, nikoliv však postupy. 

Nejinak je tomu v úprav� oblasti klí�ových finan�ních a obchodních výsledk�. 

Požadavky stanovené normou ISO 9001/2000 pro posledn� zmín�nou oblast, tj. oblast 

finan�ních a obchodních výsledk�, lze považovat za naprosto nedosta�ující,  a proto 

musí firma jít v této oblasti, ale i v mnoha ostatních, výrazn� nad rámec stanovených 

minimálních požadavk�. Po zhodnocení modelu EFQM, modelu Malcolma Baldrige a 

modelu dle ISO 9004/2000 lze konstatovat, že firma by si m�la stanovit cíle a následn�

provést identifikaci eventuálních mezer zejména pro následující oblasti:  

1. finan�ní výkonnost, 

2. obchodní výkonnost, 

3. spokojenost zákazník� (hodnota pro zákazníka), 

4. spokojenost zam�stnanc�, 

5. spokojenost ostatních zainteresovaných stran. 

Uvedené kategorie se navzájem prolínají a úrove� výsledk� v každé 

z uvedených oblastí je více �i mén� odvislá od zbývajících ukazatel�. Síly daných vazeb 

je velmi obtížné p�esn� ur�it, nicmén� kauzální vazby jsou zcela evidentní, což 

umož�uje aplikovat kontrolní vazbu.  
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Finan�ní výkonnost podniku 

Dosahování finan�ní výkonnosti je u podnikatelských subjekt� bezesporu tím 

nejd�ležit�jším cílem. Tomu odpovídá i skute�nost, že bez ohledu na velikost podniku 

jsou hodnoty ukazatel� umož�ujících m��it finan�ní výkonnost pr�b�žn�

vyhodnocovány a sledovány v rámci informa�ního systému podniku. I v této oblasti je 

bezesporu nutné hodnotit dosaženou úrove� s plánem, stejn� tak jako s úrovní 

dosahovanou konkurencí. V rámci konkuren�ního benchmarkingu v dané oblasti m�že 

být problémem provedení a vyhodnocení vzájemného srovnání vybraných ukazatel�.          

Je totiž nezbytné zohlednit krom� jiného i skute�nost, že: 

1. n�které údaje mohou být nedostupné, 

2. zve�ej�ované výkazy a údaje nemusí odpovídat realit�, 

3. zp�soby stanovení n�kterých, by� zve�ejn�ných, ukazatel� mohou být 

odlišné od t�ch používaných samotným podnikem. 

Navzdory výše uvedeného by bylo vhodné srovnávat v uvedené oblasti 

následující ukazatele: 

- výkony; 

- p�idanou hodnotu; 

- provozní zisk, zisk po zdan�ní, rentabilitu vlastního a celkového kapitálu; 

- produktivitu z výkon� a p�idané hodnoty; 

- provozní CF, investi�ní CF a finan�ní CF; 

- aktiva a jejich základní strukturu; 

- pasiva a jejich základní strukturu.  

V rámci hodnocení finan�ní výkonnosti podniku lze vycházet z následujícího 

postupu: 

1. zjišt�ní skute�ných hodnot sledovaných a vyhodnocovaných ukazatel�                 

a jejich porovnání s plánovanými hodnotami a úrovní daných ukazatel�

dosahovaných u konkuren�ních firem; 

2. vyhodnocení rozdíl� (stanovení jejich absolutních a relativních hodnot); 

3. vyhodnocení trendu ukazatel�; 

4. p�edb�žné identifikování faktor� a proces�, o kterých se p�edpokládá, že 

jsou hlavními p�í�inami mezer ve výkonnosti. 
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Vzhledem k tomu, že metody finan�ní analýzy jsou široce rozší�eny                          

a programov� podporovány ve všech známých podnikových informa�ních systémech, 

jeví se jako hlavní problém získání informací a konkurenci. Stejný problém lze o�ekávat 

i v hodnocení obchodní výkonnosti, v rámci které jsou hodnoceny velmi citlivé údaje 

(nap�. v�rnost zákazník�, tržby podle druhu výrobku).  

Obchodní výkonnost podniku 

Podmínkou dosahování žádoucí finan�ní výkonnosti podniku je obchodní 

výkonnost. Ta by m�la být jako prioritní veli�ina podniku nep�etržit� monitorována.              

I zde ovšem poukázat na skute�nost, že získání údaj� o konkurenci pro ú�ely 

identifikace potenciálních mezer ve výkonnosti bude pon�kud obtížn�jší a vyžaduje 

výkonný benchmarking. S p�ihlédnutím k možnosti získání informací o konkurenci 

v dané oblasti lze doporu�it použití následujících ukazatel�: 

- tržby celkem a jejich rentabilita; 

- tržby rozhodujících komodit a jejich rentabilita; 

- tržby od rozhodujících zákazník� a jejich rentabilita; 

- �len�ní tržeb dle teritorií a jejich rentabilita; 

- hodnocení v�rnosti rozhodujících zákazník�; 

- hodnocení získání nových významných zákazník�. 

Poslední dva ukazatele bude obzvlášt� problematické zjiš�ovat nejenom pro 

konkuren�ní firmy, ale v závislosti na druhu výroby i u samotných podnik�. Pro MSP 

s výrobou zboží hromadné spot�eby lze p�edpokládat, že si zavedení metodiky m��ení 

uvedených ukazatel� vyžádá delší dobu. Na druhé stran� u MSP produkujících zboží 

investi�ního charakteru, kde podniky znají jmenovit� své zákazníky, nebude hodnocení 

t�chto ukazatel� problematické.  

V rámci hodnocení obchodní výkonnosti lze doporu�it stejný postup:  

1. zjišt�ní skute�ných hodnot sledovaných a vyhodnocovaných ukazatel�                 

a jejich porovnání s plánovanými hodnotami a úrovní daných ukazatel�

dosahovaných u konkuren�ních firem; 

2. vyhodnocení rozdíl� (stanovení jejich absolutních a relativních hodnot); 

3. vyhodnocení trendu ukazatel�; 
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4. p�edb�žné identifikování faktor� a proces�, o kterých se p�edpokládá, že 

jsou hlavními p�í�inami mezer ve výkonnosti. 

 Hodnocení finan�ní a obchodní oblasti musí být zcela nepopirateln� spojeno                

s hodnocením a konfrontací výsledk� v oblasti spokojenosti zákazník�, zam�stnanc�              

a ostatních stakeholder�.  

Zákaznická spokojenost (hodnota pro zákazníka) 

Standardním ukazatelem spojeným s hodnocením míry spokojenosti zákazník�

jsou indexy jejich spokojenosti. Pro oblast zákaznické spokojenosti je ovšem nutné 

konstruovat ukazatel tak, aby zahrnoval nejenom m�kké ukazatele (pocity zákazník� – 

�i spíše subjektivní pocity zam�stnanc� zákazník�), ale aby zahrnoval i tvrdé ukazatele, 

které odráží skute�né chování zákazník� (jejich retence, zvyšování �i snižování objemu 

nákup�, atd.).   

Další v�c, kterou je nutné p�i konstruování index� spokojenosti brát v úvahu je 

to, že je nutné implementovat a používat takovou konstrukci uvedeného ukazatele, která 

umož�uje identifikovat prvky klí�ové pro zlepšení celkového výkonu, zvýšení 

spokojenosti a r�stu vnímané poskytované hodnoty, na �emž je založena korektní 

identifikaci mezer, které je nutno odstranit. Pro tento ú�el nelze použít „standardní“ 

klasické indexy spokojenosti, protože v�tšinou neumož�ují: 

- identifikovat, které charakteristiky jsou pro zákazníka klí�ové a zejména 

- identifikovat oblasti, ve kterých se musí firma zlepšit. 

Možná lze namítnout, že standardní indexy spokojenosti umož�ují cílení 

zlepšovatelských aktivit, nebo� dokáží poukázat na oblasti, v nichž je zákazník mén�

spokojen a v lepším p�ípad� poskytnout i informace o d�ležitosti jednotlivých 

hodnocených kategorií. To je ovšem mnohdy na úkor p�ehlednosti a jasnosti, což vede 

k tomu, že ur�ování index� spokojenosti zákazník� se stává relativn� nep�ehledným                

„matematickým cvi�ením“. Pro zvýšení pravd�podobnosti dosažení lepšího výkonu  je 

nutné krom� ur�ování míry spokojenosti s minulým výkonem p�ejít i k ur�ování toho, 

co je nutné zlepšit. V souvislosti s touto problematikou se stále více zmi�uje pojem 

CAP (Customer Driven Action Process)27, který je založen na ur�ování 5 d�ležitých 

charakteristik, p�i�emž v závislosti na pr�myslovém odv�tví má zákazník na výb�r 

                                                
27 P�ekl. – zákazníkem �ízený proces akce. 
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z množiny, která jich obsahuje 20 – 25 (nap�. v�asné dodávky, zákaznický servis, 

konkuren�ní ceny, technická podpora, poskytování v�asných informací, atd.).  

V rámci tohoto druhu pr�zkumu je zákazník žádán o: 

1. ur�ení p�ti pro n�j nejd�ležit�jších charakteristik, 

2. identifikování až 5 klí�ových položek, které d�lá firma dob�e a 

3. identifikování až 5 oblastí, které musí organizace zlepšit. (16) 

Zahrnutí princip� CAP do hodnocení zákaznické spokojenosti by m�lo p�isp�t 

ke zvyšování spokojenosti zákazníka a zárove� umožnit snáze odhalit mezery ve 

výkonnosti ve vztahu k zákaznicky orientovanému výkonu. Hodnocení spokojenosti 

samo o sob� jako téma významn� p�esahuje rámec diserta�ní práce, a proto je zde 

uveden pouze rámcový postup se zam��ením na identifikování mezer ve vztahu k dané 

oblasti. Samotnému hodnocení musí ze strany firmy p�edcházet:  

1. ur�ení 20 – 25 základních charakteristik spokojenosti zákazníka                      

(v ideálním p�ípad� jsou definovány ve spolupráci se zákazníky), ze kterých 

má zákazník na výb�r p�i svém hodnocení; pro výrobní podniky je ú�elné 

rozd�lení na dv� základní skupiny, kterými jsou technické ukazatele 

vztahující se k produktu samotnému (tj. technické parametry, míra vad, …) 

a netechnické (míra spolupráce, platební podmínky, …); 

2. identifikování základních tvrdých ukazatel�, které budou zahrnuty do 

celkového hodnocení spokojenosti zákazníka (nap�. v�rnost zákazníka, 

objem nákup� zákazníka  a jeho trend na pozadí objemu, jeho produkce, ...). 

Pro hodnocení samotné je pak nutné vycházet z následující sekvence �inností:  

1. zákazník v rámci svého hodnocení identifikuje z nabídky charakteristik28  

až: 

- 5 pro n�j nejd�ležit�jších charakteristik, 

- 5 charakteristik, které d�lá firma dob�e, 

- 5 charakteristik, které musí firma zlepšit; 

2. firma provede vyhodnocení m�kkých ukazatel� (tj. hodnocení provedeného 

zákazníky); 

                                                
28 Nabídka hodnocených charakteristik m�že být samoz�ejm� zákazníkem rozší�ena o další, chyb�jící, 
charakteristiky, které daný zákazník považuje za d�ležité.  
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3. firma provede hodnocení ur�ených tvrdých ukazatel� (v�rnost, objem 

nákup� zákazníka, …); 

4. hodnotitelé provedou p�edb�žné identifikování proces�, o kterých se 

p�edpokládá, že  jsou hlavní p�í�inou mezer ve výkonnosti. 

Mezi mezery (nedostatky), které je možné ve vztahu k ukazatel�m zákaznické 

spokojenosti zam��ené na zvyšování hodnoty pro zákazníka identifikovat, zcela 

bezpochyby náleží: 

- negativní trend v oblasti m�kkých a/nebo tvrdých ukazatel�; 

- zjišt�ní, že zákazník identifikoval ve dvou �i více obdobích hodnocení stejné 

charakteristiky, které je nutné zlepšit; 

- zjišt�ní, že v oblasti nejd�ležit�jších charakteristik dosahujeme horší úrovn�

než dosahuje konkurence; 

- nedosažení plánované úrovn� hodnocení vybrané charakteristiky �i skupiny 

charakteristik.   

P�i hodnocení zákaznické spokojenosti, stejn� tak p�i následném kroku, kterým 

je zjišt�ní mezer ve vztahu k dané oblasti, je nutné mít neustále na pam�ti mimo jiné 

skute�nost, že neexistuje jednotný konkrétní zp�sob, jak zaru�it zákaznickou 

spokojenost u všech zákazník� (mj. i z toho titulu, že se více �i mén� liší jejich pot�eby, 

p�edstavy a požadavky). Stejn� tak je nezbytné mít na z�eteli, že ne každý zákazník si 

zaslouží stejnou pozornost a že cílem je dosažení optimální míry spokojenosti zákazníka 

(spokojenost se musí pojit s ekonomickými p�ínosy; nelze dosahovat vysoké míry 

spokojenosti na úkor dosahování vlastních vyt�ených finan�ních cíl� „sponzorováním“ 

zákazník�). 

Zákaznická spokojenost, jak potvrdil sekundární výzkum, je významným 

zp�sobem ovliv�ována mírou spokojenosti vlastních zam�stnanc�, která se projevuje 

nap�. v jejich tolik žádoucí iniciativ� a ochot� p�isp�t ke zlepšování celkového výkonu. 

Spokojenost zam�stnanc�

Hodnocení spokojenosti zam�stnanc� lze založit na obdobném rámcovém 

postupu jako je hodnocení spokojenosti zákazník�. Je ovšem nutné vzít v potaz 

podstatné rozdíly a specifika dané kategorie. Primárn� je to skute�nost, že ochota 

zam�stnanc� otev�en�, by� anonymn�, sd�lovat svou nespokojenost a d�vod 
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nespokojenosti jsou výrazným zp�sobem otupovány ekonomickou závislostí 

zam�stnance na zam�stnavateli.  Jako sch�dné a p�ínosné se tedy jeví op�t koncepce 

ukazatele hodnocení spokojenosti zam�stnance vhodným uspo�ádáním m�kkých faktor�

(subjektivní hodnocení zam�stnanc� v otázkách motiva�ních faktor�, možností dalšího 

vzd�lávání, atd.) a hodnocení tvrdých ukazatel� (míra fluktuace zam�stnanc�, po�et 

zlepšovatelských návrh� na 1 zam�stnance, atd.).  

Metoda hodnocení zam�stnanecké spokojenosti ve spojení s identifikací mezer 

by m�la být založena na následující sekvenci �inností:   

1. ur�ení 20 – 25 základních charakteristik, které formují zam�stnaneckou 

spokojenost (v ideálním p�ípad� jsou definovány ve spolupráci se 

zam�stnanci); 

2. identifikování základních tvrdých ukazatel�, které budou zahrnuty do 

hodnocení spokojenosti a loajality zam�stnanc� (nap�. míra fluktuace, po�et 

zlepšovatelských návrh�, ...); 

3. zam�stnanci v rámci svého hodnocení ur�ují až:  

- 5 pro n� nejd�ležit�jších charakteristik, 

- 5 charakteristik, které d�lá firma dob�e, 

- 5 charakteristik, které musí firma zlepšit; 

4. firma provede vyhodnocení m�kkých ukazatel� (tj. vyhodnocení údaj�

získaných od zam�stnanc�);  

5. firma provede vyhodnocení tvrdých ukazatel�; 

6. firma identifikuje mezery ve výkonnosti ve vztahu k zam�stnanecké 

spokojenosti; 

7. hodnotitelé p�edb�žn� identifikují procesy, o nichž se p�edpokládá, že jsou 

hlavními p�í�inami mezer ve výkonnosti. 

Mezi mezery (nedostatky), které je možné ve vztahu k ukazatel�m spokojenosti              

zam�stnanc� identifikovat, zcela bezpochyby náleží: 

- negativní trend v oblasti m�kkých a/nebo tvrdých ukazatel�, 

- zjišt�ní, že zam�stnanci identifikovali ve dvou �i více obdobích, ve kterých 

prob�hlo hodnocení, stejné charakteristiky, které je nutné zlepšit, 
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- zjišt�ní, že v oblasti nejd�ležit�jších charakteristik dosahujeme horší úrovn�

než dosahuje konkurence, což ve svém d�sledku vede ke ztrát�

kvalifikovaných pracovních sil,  

- nedosažení plánované úrovn� hodnocení vybrané charakteristiky �i skupiny 

charakteristik.   

P�i hodnocení zam�stnanecké spokojenosti je nutné mít na z�eteli jisté analogie 

se zákaznickou spokojeností, nap�. snahou vedení by m�lo být dosahování optimální 

úrovn� spokojenosti zam�stnanc�, která má pozitivní dopad na ekonomické výsledky 

firmy (nelze dosahovat neúm�rn� vysoké míry spokojenosti na úkor vlastních 

vyt�ených cíl�, nap�. v oblasti finan�ního ocen�ní pracovník� lze s nejvyšší 

pravd�podobností vždy o�ekávat „vysokou míru nespokojenosti“).   Fenoménem, který 

je pro každou firmu jedine�ný, a který rozhoduje o tom, jakým zp�sobem bude 

efektivn� dosahováno žádoucí úrovn� spokojenosti zam�stnanc�, je firemní kultura, 

která je spojena s každodenním životem firmy.  

V souvislosti se sou�asným �ízením se stále �ast�ji hovo�í i o nutnosti usilovat              

a dosahovat spokojenosti ostatních zainteresovaných stran, kam de facto spadají 

všechny subjekty v okolí firmy, které jsou p�ímo �i nep�ímo ovlivn�ny n�jakým 

zp�sobem �inností firmy a jejími produkty.   

Spokojenost ostatních zainteresovaných stran 

 Význam vztah� firmy s okolím je velmi d�ležitý, v p�ípad� malých a st�edních 

podnik� pak zejména na místní �i regionální úrovni. Zcela otev�en� je na tomto míst�

nutné uvést, že racionáln� uvažující vedení podniku bude mít zájem na spokojenosti                   

a spolupráci s „ostatním“ okolím podniku pouze v takovém p�ípad�, kdy mu usnadní                     

�i pom�že v dosahování jeho finan�ních a obchodních cíl� alespo� ve st�edn�dobém 

�asovém horizontu.  

Zcela evidentn� by m�lo být zájmem managementu firmy najít i v této oblasti 

adekvátní pom�r mezi tím, co vynakládá a tím, co získává. Spokojenost ostatních 

zainteresovaných stran je, jako kategorie, v porovnání se spokojeností a loajalitou 

zákazník� a zam�stnanc� velmi obtížn� hodnotitelná, natož kvantifikovatelná. Nicmén�

je evidentní, že ani usilování o spokojenost ostatních zainteresovaných stran není 

samoú�elné, jeho primárním cílem je formování p�íznivého image firmy u ostatních 

zainteresovaných stran, které má pozitivní dopad na konkurenceschopnost firem.  
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Tato �ást image je bezprost�edn� spjata se všeobecným pov�domím o firm�,              

o tom co d�lá a jak dob�e to d�lá (pat�í sem samoz�ejm� i takové záležitosti jako je 

platební morálka v��i dodavatel�m, chování v��i zam�stnanc�m, atd.). Pro identifikaci 

mezer ve vztahu k dané oblasti je tedy d�ležitá zp�tná vazba a možnost porovnání se 

s konkurencí.  Daná problematika je velmi složitá a pro každou firmu velmi specifická. 

Nejenom z t�chto d�vod� výrazn� p�esahuje rámec této diserta�ní práce, pro�ež zde 

bude poukázáno pouze na n�kolik aspekt� spojených s hodnocením dané oblasti (není 

zde tedy uveden postup identifikace mezer v dané oblasti, ale spíše n�kolik nám�t�

k zamyšlení p�i jejím hodnocení). P�i hodnocení a zvažování návrh� ke zlepšení image 

firmy je nutné brát v potaz následující skute�nosti: 

- nic nepodlomí image firmy a její výkonnost tak jako „negativní“ p�sobení 

zam�stnanc�; 

- firma, pokud má lepší image než její konkurenti, má v mnoha p�ípadech 

zajišt�n lepší p�ístup ke kvalitn�jším zdroj�m (nap�. lepší image firmy m�že 

v p�ípad� výb�rového �ízení, jehož cílem je získání nových pracovních sil, 

vést ke zvýšenému zájmu kvalifikovaných uchaze�� a to i ze strany 

zam�stnanc� konkuren�ních firem);  

- lepší image firmy a všeobecné pov�domí o firm� m�že vytvá�et, ovšem za 

spln�ní mnoha dalších podmínek, lepší vyjednávací pozici ve vztahu 

k orgán�m státní správy; 

- image malých a st�edních podnik�, které mají v�tšinou místní �i lokální 

p�sobnost, se formuje primárn� na základ� jednání a �in� podnik�

samotných (p�ístup k zákazník�m, zam�stnanc�m, sponzorování místních a 

lokálních akcí), ne tedy jako u mnoha velkých, které si mohou dovolit 

formovat p�íznivý obraz své firmy velkolepými kampan�mi. 

S p�ihlédnutím k uvedenému je z�ejmé, že narozdíl od výdaj� vynaložených na 

vytvá�ení žádoucího image firmy, je kvantifikace p�ínos� s tím spojených velmi 

obtížná, �i spíše nemožná. Souvisí to i s nemožností jednozna�n� identifikovat výstupy 

proces� spojených s utvá�ením p�íznivého image firmy, potažmo se spokojeností 

ostatních zainteresovaných stran. Bez ohledu na tuto skute�nost však musí být procesní 

pohled na firmu tím st�žejním. I z tohoto d�vodu jsou vy�len�ny v daném modelu 

samostatn� a je jim v�nována samostatná kapitola. P�ed samotným hodnocením proces�
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je ovšem žádoucí provést hodnocení výsledk� a identifikovat mezery ve výkonnosti a 

jejich p�edpokládané p�í�iny, což by m�lo výrazným zp�sobem usnadnit a urychlit další 

postup.  

Stru�né shrnutí hodnocení mezer ve výkonnosti a jejich p�edpokládaných 

p�í�in

Hodnocení výsledk� je první hlavní fází p�i provád�ní diagnostické koncepce 

firemního sebehodnocení a je neodkladn� spjato s ur�ením p�edpokládaných p�í�in 

existence zjišt�ných mezer ve výkonnosti. V rámci kone�ného hodnocení je nezbytné 

zejména: 

1. ov��it správnost zpracovaných dat a informací (zejména p�ehodnotit 

v�rohodnost dat a informací získaných o konkurenci pro ú�ely 

benchmarkingu); 

2. uspo�ádat zjišt�né díl�í i celkové výsledky do p�ehledné formy                         

(do tabulek  a graf�); 

3. konfrontovat trendy jednotlivých ukazatel� (nap�. obchodní výkonnost vs. 

finan�ní výkonnost, zákaznická spokojenost vs. finan�ní a obchodní 

výkonnost,  trend „m�kkých“ vs. „tvrdých“ ukazatel� spokojenosti 

zainteresovaných stran, atd.);   

4. klasifikovat zjišt�né mezery dle závažnosti možného dopadu na sou�asné �i 

budoucí cíle firmy (nutný konsensus celého hodnotícího týmu); 

5. ke každé zjišt�né meze�e ve výkonnosti uvést max. dva systémové faktory 

(ze skupiny Vedení, Vize, strategie a plány, Organiza�ní struktura, Zdroje, 

Partnerství), o kterých se p�edpokládá, že jsou p�í�inou identifikované 

mezery ve výkonnosti (pro každou zjišt�nou mezeru provede nezávisle 

každý �len hodnotícího týmu);  

6. ke každé zjišt�né meze�e ve výkonnosti uvést hlavní proces, o kterém se 

p�edpokládá, že je p�í�inou identifikované mezery ve výkonnosti (pro 

každou zjišt�nou mezeru provede nezávisle každý �len hodnotícího týmu). 

Požadavek na p�edb�žnou identifikaci systémových faktor� a proces� (viz. bod 

5. a 6. uvedeného postupu) nutí již v této fázi hodnotitele k žádoucímu kritickému 

pohledu na další hodnocené oblasti, kterými jsou oblast systémových faktor� a oblast 

proces�.  
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4.3.2 Hodnocení proces�

Procesy byly v navrženém modelu vy�len�ny jako zvláštní kategorie, která tvo�í 

spojovací m�stek mezi výsledky a systémovými faktory. Pokud se tý�e jejich 

samotného hodnocení je nezbytné s p�ihlédnutím k diagnostické koncepci firemního 

sebehodnocení: 

1. identifikovat a analyzovat procesy, které jsou p�í�inou mezer ve výkonnosti, 

2. zhodnotit procesy (tj. v�etn� zp�sobu jejich identifikace), které jsou klí�ové 

pro dosažení sou�asných a budoucích cíl�. 

D�vod, pro� jsou procesy uvedeny jako samostatná kategorie spo�ívá v tom, že 

vazby p�í�in a d�sledk� jsou všeobecn� velmi komplexní a je relativn� obtížné je 

kvalifikovan� identifikovat. Procesy v tomto ohledu plní úlohu d�ležitého pojítka mezi 

systémovými faktory a výsledky, které by m�lo napomoci p�es procesní pohled na firmu 

identifikovat vzájemná propojení v rámci diagnostických analýz, které za�ínají 

hodnocením výsledk� a identifikací mezer ve vlastní výkonnosti. Na druhou stranu by 

osamostatn�ní této kategorie, potažmo strukturalizace uvedeného modelu do t�í 

základních kategorií Systémové faktory, Procesy, Výsledky, m�lo p�isp�t i k lepšímu 

chápání toho, jaký dopad mají akce provedené na úrovni systémových faktor�  a s tím 

spojených proces�.  

Jak již bylo n�kolikrát uvedeno, tato diserta�ní práce je zam��ena p�edevším na 

malé a st�ední výrobní podniky, které jsou držiteli certifikátu ISO 9001/2000. Pro sféru 

uvedených firem je více než evidentní, že  mohou využít sv�j stávající informa�ní 

systém v rámci navrženého firemního sebehodnocení. Tato skute�nost je dána mj. i tím, 

že navržené kategorie a jejich hodnocení jsou p�edm�tem uvedené normy a tudíž,                        

nebyl-li proces certifikace pouze formální záležitostí, existuje v podniku certifikovaném 

dle ISO 9001/2000 již etablovaný ukazatelový systém, který je jednou z podmínek 

prokázání faktického napl�ování požadavk� normy, což dokazuje i dále uvedená 

tabulka, ve které jsou specifikovány n�které požadavky normy ISO 9001/2000,  viz. 

Tabulka 14 dále. 
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Kapitola normy                 
ISO 9001/2000 

Vybrané relevantní požadavky normy ve vztahu 
k uvedené kapitole 

 - procesní �ízení (identifikace a �ízení proces�) Systém managementu jakosti 
 - definování systému dokumentace a jeho �ízení 
 - d�kazy o osobní angažovanosti a aktivit� vrcholového 

vedení 

 - orientace na zákazníka 
 - definování cíl� a jejich p�ezkoumání 
 - odpov�dnost, pravomoc a komunikace 

Odpov�dnost managementu 

 - p�ezkoumání systému managementu 
 - poskytování zdroj�
 - lidské zdroje Management zdroj�
 - infrastruktura 
 - plánování realizace produktu založené na procesech 
 - procesy týkající se zákazníka a jeho požadavk�
 - návrh a vývoj produktu a jeho p�ezkoumání 
 - proces nakupování  
 - �ízení výroby 
 - validace proces� výroby 

Realizace produktu 

 - �ízení monitorovacích a m��ících za�ízení 
 - hodnocení spokojenosti zákazníka 

 - monitorování a m��ení proces�

 - monitorování a m��ení produktu 
 - hodnocení vhodnosti a efektivnosti systému managementu 

jakosti 

M��ení, analýza a zlepšování 

 - neustálé zlepšování  

 Tabulka 14: Prvky normy ISO 9001/2000 v relaci na vybrané kapitoly 

 Soubor norem �ady ISO 9000/2000 p�edstavuje významný posun sm�rem ke 

komplexn�jšímu pojetí problematiky jakosti a jejího �ízení. Uvedená skupina norem 

(tedy i norma ISO 9001/2000)  nyní obsahuje požadavky a doporu�ení na realizaci �ady  

systémových m��ení (blíže viz. lit. (76)), nicmén� v nich není specifikována metodika 

jejich m��ení. I tato skute�nost ve svém d�sledku p�ispívá k tomu, že v podmínkách 

MSP je metodické zvládnutí požadavk� novelizace obtížné, a proto má �ada 

systémových m��ení požadovaných základní normou ISO 9001/2000 nízkou úrove�.  

S p�ihlédnutím k uvedenému a specifikám MSP je vhodné si uv�domit nutnost 

jisté míry zjednodušení metodiky m��ení výkonnosti interních proces�. Nabízí se tedy 

možnost využít v podmínkách MSP metodiku m��ení výkonnosti interních proces�

používanou v rámci p�ístupu Balance Scorecard spolu s ustanovením ukazatelového 

systému založeném na žádoucí mí�e strukturalizace proces�. 
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Návrh p�ístupu ke strukturalizaci interních proces� MSP

     Volba vhodného p�ístupu ke strukturalizaci proces� je velmi d�ležitá zejména            

z hlediska pracnosti a pot�eby zdroj� na realizaci m��ení. Každý podnik p�edstavuje 

rozsáhlý soubor výkonných a �ídících �inností a to i u malých a st�edních podnik�. 

Nicmén� existuje �ada p�ístup� k jejich strukturalizaci, které umož�ují lepší poznání 

proces� a jejich vzájemných vazeb, což umožní navrhnout ú�inný systém jejich �ízení.  

Jeden z nejznám�jších model� je Porter�v model hodnototvorného �et�zce, který 

p�edstavuje procesní model podniku navržený Porterem ke studiu konkuren�ních výhod 

podniku. V rámci tohoto modelu jsou rozlišovány primární a podp�rné aktivity. 

Primární aktivity se zabývají bezprost�edn� tvorbou a zhodnocením výkon�, sekundární 

aktivity mají podp�rný charakter. Primární aktivity v Porterov� pojetí mohou být ve své 

podstat� ztotožn�ny s funkcemi výkonového systému, sekundární jsou pak do zna�né 

míry totožné s funkcemi systému �ízení.  

Pro ú�ely MSP podnik� je ovšem nutné vycházet, alespo� v  zavád�cí fázi, 

z relativn� zna�ného zjednodušení, které je jednou z podmínek pro p�ijetí navrhované 

metodiky.  Jako vhodné se tedy jeví využití zjednodušeného hodnotového �et�zce, viz.   

Schéma 17 dále, navrženého tv�rci BSC pro m��ení výkonnosti interních proces�

podnik� (blíže viz. lit. (54)).  Daný hodnotový �et�zec obsahuje pouze 3 základní 

primární procesy, které je možné dále �lenit dle pot�eb a charakteru podniku. 

  Schéma 17: Obecný model hodnotového �et�zce BSC (54) 

 V rámci p�ístupu založeném na BSC nejsou zvláš� hodnoceny sekundární 

procesy, nebo� se p�edpokládá, že jejich výkonnost se implicitn� odráží v definovaných 

primárních procesech. P�ístup BSC pro m��ení výkonnosti primárních proces� je tedy 

s p�ihlédnutím na žádoucí míru zjednodušení vyhovující i pro využití jak v rámci pln�ní 

požadavk� stanovených v norm� ISO 9001/2000, tak i pro metodiku firemního 

sebehodnocení.  
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 P�i samotné strukturalizaci proces� je nutné dodržet zásadu, že pro m��ení 

výkonnosti bude primárn� provedena strukturalizace pouze na první rozlišovací úrovni. 

Tento požadavek je dán již n�kolikrát zmín�nou pot�ebou zjednodušení m��ení                          

a vyhodnocování výsledk�. V p�ípad� zjišt�ní existence nevyhovujících výsledk� ve 

vztahu k hodnoceným proces�m je pak nutné provést strukturalizaci na druhé 

rozlišovací úrovni a identifikovat zdroj nízké výkonnosti spolu s následným návrhem na 

reengineering p�íslušného díl�ího procesu �i proces�. K m��ení a následnému 

vyhodnocování proces� je ovšem nutné navrhnout vhodné metriky. 

Výb�r ukazatel� pro m��ení výkonnosti proces�

Návrh vhodných ukazatel�, které by objektivn� a srozumiteln� charakterizovaly 

výkonnost procesu je z hlediska tvorby metodiky m��ení klí�ovou záležitostí. Pro  

p�ijetí výsledk� m��ení pracovníky podniku je d�ležité, aby byli aktivn� zapojeni již do 

samotného procesu navrhování a tvorby vhodných ukazatel�. Bylo by bezesporu hrubou 

chybou, kdy by byl návrh ukazatelového systému sv��en poradenské firm� bez ú�asti 

pracovník� podniku. Za efektivní lze považovat následující postup (viz. lit. (76)):   

1. P�esn� definovat proces, u kterého bude m��ena jeho výkonnost (vedení 

podniku nebo vedení p�íslušné organiza�ní jednotky). 

2. Sestavit skupinu zkušených pracovník� pro volbu ukazatel� (vlastník 

daného procesu). 

3. Aplikovat brainstorming na téma volby ukazatel� pro m��ení výkonnosti 

procesu (moderováno a vedeno vlastníkem procesu). 

4. Výb�r nejvhodn�jších ukazatel� z brainstormingem navržené skupiny 

ukazatel� tak, aby jejich aplikace neznamenala neefektivní nár�st pracnosti, 

ale aby byla zachována jejich maximální vypovídací schopnost o skute�né 

výkonnosti daného procesu (celá skupina pracovník� – nutné dosáhnout 

konsensu).  

5. Navržení matematických vztah� pro výpo�et jednotlivých vybraných 

ukazatel� výkonnosti  procesu (celá skupina pracovník�). 

6. Stanovit pot�ebné informa�ní vstupy pro výpo�et ukazatel� (vlastník 

procesu). 
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Rozhodující roli v procesu volby ukazatel� má mít zcela pochopiteln� vlastník 

procesu, který zpravidla daná m��ení osobn� vykonává a je zodpov�dný za výsledky 

procesu a jeho efektivitu. Nicmén� každý proces musí být  hodnocen, a to bez ohledu na 

pot�eby a p�ání vlastník� proces�, z hlediska jeho náklad�, �asu a kvality.  

Základní ukazatele procesu 

Posledn� uvedené vychází z nutnosti respektovat nutnost simultánní 

optimalizace t�í uvedených základních veli�in, kterými jsou práv� náklady, �as                    

a kvalita. Tyto 3 primární veli�iny odráží následující ukazatele, které by ve výb�ru 

ukazatel� m�ly být v možných modifikacích  obsaženy: 

1. pr�b�žná doba procesu (celková pr�b�žná doba a její struktura, efektivní 

využití pr�b�žné doby), 

2. náklady procesu (celkové náklady na proces, efektivní využití náklad�, atd.), 

3. kvalita procesu (podíl neshod v procesu, % dobrých výrobk� na 1. pr�chod, 

atd.). 

Relativn� obtížné je ovšem dosažení konsensu v oblasti návrhu vhodného 

souboru ukazatel� pro m��ení výkonnosti inova�ního procesu podniku. Z tohoto d�vodu 

je v diserta�ní práci blíže rozpracován.  

P�íklad souboru ukazatel� pro m��ení výkonnosti inova�ního procesu podniku 

Do inova�ního procesu podniku jsou zapojeni vysoce kvalifikovaní pracovníci, 

což zpravidla platí i o vlastnících tohoto procesu. P�esto všechno vzhledem 

k dosavadnímu, na výsledky dosud málo zam��eného, klimatu v podnicích je prosazení 

efektivních ukazatel� výkonnosti v dané oblasti problematické. To je do zna�né míry 

dáno tím, že se velmi obtížn� dosahuje nutného konsensu ohledn� ukazatel� pro tuto 

oblast. Pracovníci mnohdy prosazují technicky zam��ené ukazatele, které mají pouze 

nep�ímou návaznost na obchodní a ekonomické výsledky podniku. Je tedy žádoucí 

prosazovat výb�r z následující skupiny ukazatel�, kterou aplikace ve sv�t� i u nás 

prov��ily jako efektivní :     

- podíl prodeje výrobk� starých max. 1 rok na celkovém objemu prodeje; 

- doba zvratu výrobku – tj. doba od zahájení návrhu a vývoje po okamžik 

úhrady náklad� na návrh a vývoj ziskem z prodeje; 
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- �asové porovnání uvedení nového výrobku na trh s plánem a konkurencí; 

- zm�na míry hodnoty pro zákazníka; 

- podíl náklad� na opravy dokumentace výzkumu a vývoje k náklad�m na 

výzkum a vývoj. 

Ve spolupráci s pracovníky lze naleznout celou �adu dalších vhodných 

ukazatel�, které budou odrážet specifika obor�, ve kterém podnik p�sobí. Procesu 

tvorby ukazatel� pro hodnocení výkonnosti inova�ního procesu se musí bezpodmíne�n�

zú�astnit rovn�ž obchodní a ekonomický �editel podniku, �i osoba, která v malých                

a st�edních podnicích tuto funkci zastává.  

V rámci hodnocení výkonnosti inova�ního procesu podniku, stejn� tak jako p�i 

hodnocení ostatních proces� (tj. provozního procesu a poprodejního servisu) je žádoucí 

dodržení sekvence �inností, která zabezpe�í, že budou nejen identifikovány                            

a analyzovány procesy, které jsou p�í�inami sou�asných mezer ve výkonnosti, ale 

zárove� budou identifikovány a m��eny procesy, které jsou klí�ové pro dosažení 

sou�asných a budoucích cíl� podniku. B�hem níže uvedeného prostupu by m�lo být, 

není-li stanoveno jinak, dosaženo konsensu celého hodnotitelského týmu.  

Samotný postup p�i hodnocení proces� by m�l obsahovat následující kroky: 

1. identifikace proces�, které jsou p�í�inami sou�asných mezer ve výkonnosti, 

(spojeno s nutností p�ehodnotit na základ� dalších zjišt�ných  dat                 

a informací p�edpoklad vyslovený ve fázi hodnocení mezer ve výkonnosti); 

2. identifikace proces�, které jsou klí�ové pro dosažení sou�asných                         

a budoucích cíl� podniku a provedení hodnocení jejich výkonnosti; 

3. ur�ení t�ch proces�, jejichž výkonnost je nedostate�ná pro dosažení 

sou�asných a budoucích cíl� podniku (nutno zohlednit jak plány, tak i 

výkonnost proces� u konkuren�ních firem); 

4. provedení strukturalizace na další rozlišovací úrovni u proces� uvedených 

pod bodem 1. a 3. a identifikování t�ch díl�ích proces�, které jsou p�í�inou 

celkové nízké výkonnosti procesu; 

5. návrh opat�ení a zm�n na úrovni díl�ích proces� vedoucích k požadované 

zm�n� ve výkonnosti hlavních proces� (tj. inova�ní, provozní a poprodejní 

servis); 
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6. ur�ení max. 2 systémových faktor�, o kterých se p�edpokládá, že jejich 

úrove� vedla ke zjišt�ným mezerám ve výkonnosti proces� (spojeno 

s nutností p�ehodnotit na základ� dalších zjišt�ných  dat a informací 

p�edpoklad vyslovený ve fázi hodnocení mezer ve výkonnosti). 

Procesy a jejich výkonnost jsou neodd�liteln� spjaty se systémovými faktory, 

což vyplývá z toho, že p�edstavují  prost�edek p�evodu zvolené strategie do reálného 

života firmy a na základ� hodnocení jejich výkonnosti lze usuzovat na úrove�

samotných systémových faktor� a toho, jakým zp�sobem zabezpe�ují dosahování 

úsp�chu v budoucnosti.  Cílem posledn� zmín�né aktivity p�i hodnocení proces� je 

p�edb�žné identifikování oblastí, ve které se nachází ko�enová p�í�ina zjišt�ných mezer 

ve výkonnosti. Je ovšem nasnad�, že posledn� zmín�né není v žádném p�ípad�

dosta�ující, a proto je nezbytné provést i hodnocení systémových faktor�.  

4.3.3 Hodnocení systémových faktor�  

Oblast systémových faktor� je velmi citlivou oblastí, které je nutné v�novat 

zna�nou pozornost, nebo� práv� zde se p�edpokládá existence ko�enových p�í�in mezer 

ve výkonnosti. V rámci hodnocení systémových faktor� by m�ly být, v návaznosti na 

navržený model, hodnoceny následující kategorie: 

1. vedení, 

2. vize a strategie, 

3. zdroje, 

4. partnerství a 

5. organiza�ní struktura. 

Je žádoucí, aby hodnocení samotných systémových faktor� probíhalo tak, aby 

umožnilo:   

a) identifikovat slabá místa, která jsou p�í�inou sou�asných mezer                          

ve výkonnosti v�etn� odhalení ko�enových p�í�in problém� v systémových 

faktorech; 

b) hodnotit vytvo�ení p�edpoklad� pro dosažení nov� vyt�ených cíl�, v�etn�

zp�sobu jakým byly odstran�na identifikovaná slabá místa (ko�enové 

p�í�iny problém� v systémových faktorech a relevantních procesech).  
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Výkonný management malých a st�edních podnik�, stejn� tak jako v�tšina jejich 

pracovník�, má rozhodn� v�tší pov�domí o veškeré �innosti v podniku, než je tomu ve 

velkých firmách. Z toho d�vodu lze doporu�it zjednodušený postup a metodu 

hodnocení. Navržená metoda �áste�n� vychází z metod, postup� a kritérií navržených 

EFQM (blíže viz. nap�. lit. (48) a (76)). Za ú�elem hodnocení oblasti systémových 

faktor� byly vytvo�eny formulá�e (viz. str. 116 - 121), které tvo�í pom�cku hodnotitel�

a jejichž využití by m�lo, p�i dodržení navrženého postupu, p�isp�t k tomu, že budou 

odhaleny ko�enové p�í�iny v oblasti systémových faktor� zodpov�dné za stávající 

mezery ve výkonnosti. Zárove� bude s jejich využitím provedeno hodnocení toho, do 

jaké míry odpovídá sou�asná úrove� systémových faktor� sou�asným  a budoucím 

cíl�m a jakým sm�rem je zapot�ebí orientovat budoucí zlepšovatelské aktivity v oblasti 

systémových faktor�. 

Pro dosažení výše uvedeného zám�ru je nutné stanovit vhodný rámcový postup 

provád�ného sebehodnocení systémových faktor�, který se opírá o vlastní navržené 

formulá�e (viz. dále).  

Doporu�ený postup hodnocení systémových faktor� je následující:    

1. Hodnotitelé si samostatn� prostudují jednotlivé formulá�e a eventuáln�

podají návrh na dopln�ní �i zm�nu n�kterého z díl�ích kritérií (nutný 

konsensus celého hodnotitelského týmu). 

2. Každý z hodnotitel� v rámci hodnocení systémových faktor� identifikuje            

(s p�ihlédnutím k obsahu formulá��, jejichž obsahem je rozklad 

hodnoceného kritéria na díl�í) max. dv� kategorie ze skupiny Vedení, Vize          

a strategie, Organiza�ní struktura, Zdroje a Partnerství), které považuje za 

hlavní p�í�inu zjišt�ných mezer ve výkonnosti. 

3. V dalším kroku každý hodnotitel barevn� ozna�í v rámci formulá�e, jehož 

obsahem je jím determinované kritérium (viz. bod 2.) max. 3 díl�í kritéria, 

která považuje za hlavní d�vody, pro� vyhodnotil danou kategorii jako tu, 

která zp�sobila a/nebo zp�sobuje mezery ve výkonnosti. 

4. Dalším krokem je provedení hodnocení úrovn� systémových faktor� ve 

vztahu k sou�asným a budoucím cíl�m. Každý z hodnotitel� provede 

hodnocení všech díl�ích kritérií v rámci každé z kategorie do p�edložených 

formulá�� (každému díl�ímu kritériu p�i�adí hodnotitel �íslo od 1 do 5,              
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kde 5 znamená, že úrove� díl�ího kritéria je z hlediska zabezpe�ení 

sou�asných a budoucích cíl� nedostate�ná). V rámci hodnocení navržených 

kategorií lze: 

a) p�id�lit hodnocení „5“ v rámci jedné kategorie max. 3x; 

b) v rámci hodnocení systémových faktor� je nutno p�id�lit hodnocení 

„5“ práv� 6x.  

5. Po ukon�ení daného hodnocení provedou hodnotitelé srovnání. Ve vztahu 

k bodu 2. a 3. vyhotoví písemný seznam jimi identifikovaných díl�ích 

kritérií, jejichž úrove� považují za p�í�inu zjišt�ných stávajících mezer spolu 

s uvedením d�vod�, které je vedli k tomuto výb�ru. V p�ípad�, že 

nepovažují za nutné realizovat zlepšení v��i jim identifikovaným díl�ích 

kritériím, m�li by zd�vodnit pro�.  

6. Z uvedeného seznamu, viz. bod 5., je proveden výb�r max. 3 díl�ích kritérií, 

ve vztahu k nimž je vhodné, na základ� konsensu celého hodnotícího týmu, 

implementovat nápravné opat�ení. 

7. Hodnotící tým provede vyhodnocení úrovn� všech systémových faktor�               

a vyhotoví seznam prvních 10 díl�ích kritérií, které obdrželi nejvyšší bodové 

hodnocení.  

8. Hodnotící tým provede s využitím vhodných metod se�azení uvedených 

díl�ích kritérií dle závažnosti a navrhne vhodná opat�ení ke zlepšení jejich 

úrovn�, která budou adekvátní pro zajišt�ní dosažení sou�asných a 

budoucích cíl�. 

9. Jednotlivá navržená opat�ení jsou konzultována s dot�enými pracovníky a je 

realizována zp�tná vazba (obousm�rná komunikace).     

Výše specifikovaný postup je založen, jak již bylo uvedeno, na navržených 

formulá�ích, tyto formulá�e vychází z metod a kritérií navržených EFQM (blíže viz. 

nap�. lit. (48) a (76)). V této fázi je ovšem nutné op�t p�edeslat, že navržená metodika je 

založena na diagnostické koncepci firemního sebehodnocení, a proto je jejím hlavním 

cílem hledání mezer ve výkonnosti a to i v oblasti systémových faktor�, jejichž úrove�  

a kvalita je klí�ovým determinantem toho, �eho se dosáhne. St�žejní roli v zajišt�ní 

schopnosti dosahovat úsp�chu v budoucnosti má vedení podniku.  
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Vedení  

O úrovni vedení (v�dcovství) vypovídají již samotné výsledky a trendy v oblasti 

finan�ní a obchodní výkonnosti, spokojenosti zákazník� a zam�stnanc�, které jsou 

kauzáln� propojeny s oblastí proces� a následn� pak i se systémovými faktory.                      

Je o�ividné, že výše uvedené samo o sob� vypovídá o tom, jak kvalitn� (ve smyslu 

dosahování vyt�ených cíl�),  je firma vedena.  

V oblasti hodnocení systémových faktor� by m�lo být zcela evidentn� klí�ovým 

kritériem hodnocení toho, jakým zp�sobem je �i bude firma �ízena  tak, aby byl zajišt�n 

úsp�ch v budoucnosti. Hodnocení samotného vedení (ve smyslu výkonného 

managementu) firmy by se tedy m�lo fakticky odehrávat na úrovni hodnocení míry 

dosažení vyt�ených cíl� a dále pak ve schopnosti vedení vytvá�et podmínky pro 

dosahování cíl� v budoucnosti. S p�ihlédnutím ke kritériím uvád�ným v rámci EFQM 

Modelu Excelence jsou navržena následující kritéria, viz. Tabulka 15 dále.  

Kategorie VEDENÍ Bodové hodnocení 

1. 
Vedení podniku rozvíjí vizi, misi a strategii podniku; �ídící pracovníci jsou 

osobn� a zjevn� zapojeni do vytvá�ení a implementace strategie podniku. 
1 2 3 4 5 

2. 
Vedení podniku zajiš�uje uplat�ování organiza�ní struktury a systému 

managementu proces�, který je respektován a je efektivní. 
1 2 3 4 5 

3. 
Vedení podniku dosahuje vyt�ených cíl� a neustále se zlepšujících 

výsledk�. 
1 2 3 4 5 

4. 

�ídící pracovníci se osobn� zapojují do zlepšovatelských aktivit a vedou 

ostatní svým p�íkladem a svou ochotou p�ezkoumat a zlepšovat efektivitu 

vlastní vykonávané práce. 

1 2 3 4 5 

5. 
�ídící pracovníci dokazují formou p�íklad� a �in� svoji v�li rozvíjet 

systém managementu  a neustále ho zlepšovat.   
1 2 3 4 5 

6. 

�ídící pracovníci se osobn� ú�astní aktivit jako je oce�ování zam�stnanc�, 

interní audity systému managementu jakosti, audit� provád�ných 

zákazníky, apod..   

1 2 3 4 5 

7. 
Všichni �ídící pracovníci se aktivn� a osobn� zapojují do spolupráce se 

zákazníky, partnery a ostatními zainteresovanými subjekty.   
1 2 3 4 5 

Tabulka 15: Návrh základních kritérií pro kategorii Vedení 

V podstat� má vedení, není-li vlastníky n�jak omezeno, plnou odpov�dnost za 

dosahování cíl� a zp�sob�, jakými je jich dosahováno. Lze tedy konstatovat, že                    
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o úrovni dané kategorie hovo�í i úrove� jí pod�azených kategorií, kterými jsou, 

vyjdeme-li z navrženého modelu, vize a strategie, zdroje a partnerství a organiza�ní 

struktura.  

Vize a strategie 

Podmínkou dosažení a udržení konkurenceschopnosti je tvorba a rychlá 

implementace správné strategie. Navržená rámcová hodnotící kritéria pro kategorii           

Vize a strategie jsou následující, viz. Tabulka 16 dále. 

Kategorie VIZE a STRATEGIE Bodové hodnocení 

1. 

Stanovení vize a strategie p�edchází d�kladné poznání okolního a interního 

prost�edí firmy. P�ed stanovením, resp. p�ehodnocením vize a strategie, má 

podnik k dispozici zejména pak odpovídající datové vstupy jako jsou: 

- data o výkonnosti vlastních proces�, 

- informace o zákaznících a jejich požadavcích, 

- výkonnost dodavatel�, 

- informace o konkurenci, 

- údaje z benchmarkingu. 

1 2 3 4 5 

2. 
Stanovení vize a strategie vychází z identifikace, pochopení  a predikce 

vývoje na trhu. 
1 2 3 4 5 

3. Vize firmy je p�ehodnocována. 1 2 3 4 5 

4. 
Proces tvorby a implementace strategie je plánován (tj. je stanoven zp�sob 

její implementace, kontrolní mechanismy, apod.)
1 2 3 4 5 

5. Jsou identifikovány klí�ové procesy spojené s implementací strategie. 1 2 3 4 5 

6. 

Strategie je srozumitelným zp�sobem komunikována (tj. v�etn� stanovení 

díl�ích cíl� a rozpracování na jednotlivé pracovní pozice) a v rámci její 

implementace i pat�i�ným zp�sobem korigována.  

1 2 3 4 5 

7. 
Strategie, stejn� tak jako její implementace, je pravideln� p�ezkoumávána 

a hodnocena.  
1 2 3 4 5 

8. 

V p�ípad� zjišt�ní nežádoucích odchylek od vyt�ených cíl� daných 

nedostatky v oblasti Vize a strategie je odhalena ko�enová p�í�ina   

a implementováno takové opat�ení, které zabrání op�tovnému výskytu 

dané chyby �i jejímu rychlejšímu odhalení. 

1 2 3 4 5 

9. 
V dané oblasti jsou využívány veškeré vhodné p�íležitosti ke zlepšení 

stávajícího a budoucího stavu. 
1 2 3 4 5 

Tabulka 16: Návrh základních kritérií pro kategorii Vize a strategie 
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 V rámci plánování tvorby a implementace strategie je nezbytné zejména stanovit 

cíle, zp�sob implementace a kontrolní mechanismy, které by m�ly v�as odhalit nejenom 

rizika, ale i možné p�íležitosti. Strategie musí zcela logicky �ešit i otázky zdroj�, jejich 

získávání a vhodné alokace. 

Zdroje 

Pro oblast zdroj� je velmi d�ležitá, i p�es nepopiratelnou d�ležitost komplexního 

a systémového pohledu na v�c, jejich vhodná klasifikace, která m�že umožnit cílen�jší 

hodnocení. Pro ú�ely firemního sebehodnocení lze navrhnout následující klasifikaci 

zdroj�, viz. Schéma 18 níže. 

Schéma 18: Možná klasifikace zdroj� pro ú�ely firemního sebehodnocení 

Smyslem výše uvedeného schématu je rovn�ž poukázat na skute�nost, že 

partnerství je nutné vnímat jako specifický, životn� d�ležitý, druh zdroje (v této 

diserta�ní práci je vy�len�n a je mu v�nována pozornost v další kapitole). Obecná 

kritéria pro hodnocení kategorie Zdroje bez specifikace jednotlivých druh� zdroj�29 jsou 

uvedena v následující tabulce, viz. Tabulka 17 na následující stran�. 

                                                
29 Tuto konkrétní specifikaci je možné provést v rámci samotného hodnocení s tím, že každý 
z hodnotitel� bude o této skute�nosti pou�en. 

Zdroje 

informace a znalosti 

lidé 

finance 

technologie 

budovy, za�ízení a materiály 

Partnerství 
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Kategorie ZDROJE Bodové hodnocení 

1. Je provedena klasifikace zdroj�. 1 2 3 4 5 

2. 

Zp�sob získání a alokace ve vztahu ke všem zdroj�m je d�sledn� plánován 

(to zahrnuje mj. i stanovení cíl� pro jednotlivé kategorie v�etn�

kontrolních mechanism�). 

1 2 3 4 5 

3. 

Jsou definovány procesy spojené se získáním a alokací jednotlivých 

zdroj�, stejn� tak jako procesy hodnocení ú�elnosti a ú�innosti 

vynakládaných zdroj�. 

1 2 3 4 5 

4. Pot�ebné zdroje jsou získávány a žádoucím zp�sobem alokovány. 1 2 3 4 5 

5. 

Je hodnocena a p�ezkoumávána efektivnost a efektivita získávání, alokace 

a následného využití získaných zdroj� ve vztahu nejen ke stanovené 

strategii, ale i ve vztahu k novým potenciálním možnostem                        

(nap�. zvažování outsourcingu). 

1 2 3 4 5 

6. 

V p�ípad� zjišt�ní nežádoucích odchylek od vyt�ených cíl� v d�sledku 

nedostatk� v dané oblasti (tj. oblasti Zdroj�) je odhalena ko�enová p�í�ina 

a implementováno takové opat�ení, které zabrání op�tovnému výskytu 

dané chyby �i jejímu rychlejšímu odhalení. 

1 2 3 4 5 

7. 

Potenciální možnosti vylepšení stávajícího stavu ve vztahu ke kategorii 

zdroj� jsou využívány (nap�. snížení po�tu dodavatel� s p�echodem na 

koncepci užší spolupráce, využití lepších forem financování, odprodej 

volných kapacit, atd.). 

1 2 3 4 5 

Tabulka 17: Návrh základních kritérií pro kategorii Zdroje 

Vytvo�ení  pružné, u�ící se organizace, schopné pohotov� reagovat na m�nící se 

požadavky trhu je vázáno na spln�ní mnoha podmínek. V sou�asnosti je dosažení tohoto 

žádoucího stavu významným zp�sobem podmín�no schopností firem formovat a využít 

partnerství se svými dodavateli, ale i zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami.   

Partnerství 

Kategorii Partnerství lze bezesporu chápat jako ur�itý specifický zdroj, nicmén�

jej lze v sou�asné dob� považovat za natolik d�ležitý a podstatný, že je ú�elné jej 

vy�lenit a hodnotit jako samostatnou kategorii. Pro dosažení toho, aby se partnerství (a 

to zejména partnerství s dodavateli a zákazníky) stalo p�ínosným ve vztahu 

k dosahování vyt�ených cíl� je nezbytné kriticky zhodnotit dosavadní stav ve firm�
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v dané oblasti a míru poznání celého dodavatelsko-odb�ratelského �et�zce, ne pouze 

bezprost�edního dodavatele a zákazníka. I když si zcela nepochybn� zaslouží  nejvyšší 

pozornost práv� partnerství s dodavateli a zákazníky, je nasnad�, že je nezbytné vytvá�et 

ur�ité „formy“ partnerství i s dalšími okolními subjekty podniku (nap�. bankou, 

zam�stnanci, atd.). Tomu musí odpovídat i hodnotící kritéria, viz. tabulka níže. 

Kategorie PARTNERSTVÍ Bodové hodnocení 

1. 
Jsou identifikovány a poznány trendy ve vztahu k formování partnerství se 

zákazníky  a   dodavateli.  
1 2 3 4 5 

2. 
Jsou zvažovány r�zné formy tvorby a prohlubování partnerství založených 

na oboustranné prosp�šnosti (koncepce win-win). 
1 2 3 4 5 

3. 
Sou�asný stav v dané oblasti, a to jak ve vztahu k dodavatel�m, tak                

i zákazník�m a ostatním zainteresovaným stranám, je hodnocen. 
1 2 3 4 5 

4. 

Jsou definovány relevantní procesy spojené zejména s analýzou 

sou�asného stavu v dané oblasti, dále pak s prohlubováním sou�asných 

partnerství a utvá�ením nových (zahrnuje i p�ezkoumání situace v dané 

oblasti u konkurence). 

1 2 3 4 5 

5. 

Jsou stanovena a p�ezkoumávána kritéria hodnocení prosp�šnosti 

stávajících a uvažovaných partnerství (primárním kritériem je hodnocení 

toho, jak p�ispívají �i p�isp�jí k dosažení vyt�ených cíl�).   
1 2 3 4 5 

6. 

Jsou formovány a prohlubovány konkurenceschopnosti prosp�šné 

partnerství formou integrace podniku, jeho dodavatel�, zákazník�                    

a v pot�ebné mí�e i ostatních subjekt� založené na hodnototvorném  

�et�zci. 

1 2 3 4 5 

7. 
Efektivnost a efektivita vytvá�ených a potenciálních partnerství jsou 

hodnoceny a p�ezkoumávány. 
1 2 3 4 5 

8. 

V p�ípad� zjišt�ní nežádoucích odchylek od vyt�ených cíl� v d�sledku 

nedostatk� v oblasti utvá�ení a rozvíjení partnerství je odhalena ko�enová 

p�í�ina a implementováno takové opat�ení, které zabrání op�tovnému 

výskytu dané chyby �i jejímu rychlejšímu odhalení. 

1 2 3 4 5 

9. 

Identifikované možnosti vylepšení stávajících partnerství jsou využívány, 

stejn� tak jako je využíváno p�íležitosti k vytvá�ení nových partnerství za 

podmínky jejich prokazatelné prosp�šnosti. 

1 2 3 4 5 

Tabulka 18: Návrh základních kritérií pro kategorii Partnerství 
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  Poslední navrženou  oblastí k hodnocení je oblast Organiza�ní struktura,               

kterou lze považovat rovn�ž za velmi d�ležitou; v kategorii MSP pak zejména pro 

st�ední podniky.  

Organiza�ní struktura 

Navzdory skute�nosti, že odborná literatura neustále zd�raz�uje význam                     

a p�ínos zplnomoc�ování zam�stnanc�, plochých organiza�ních struktur, maticové 

struktury apod., je evidentní, že neexistuje jednotný návod a p�íhodnost volby 

organiza�ní struktury je ovlivn�na mnoha specifickými aspekty, které se váží na firmu 

samotnou (nap�. firemní kultura, zam�stnanci – jejich znalosti, dovednosti a doba 

p�sobení ve firm�, p�edm�t podnikání). Tomu musí odpovídat i hodnocení dané 

kategorie, blíže viz. Tabulka 19 níže. 

Kategorie ORGANIZA�NÍ STRUKTURA Bodové hodnocení 

1. 
Volba vhodné organiza�ní struktury a systém �ízení jsou p�edm�tem 

analýzy.  
1 2 3 4 5 

2. 

Organiza�ní struktura je volena s ohledem na vyt�ené cíle, definované 

zp�soby jeho dosažení; zejména pak s p�ihlédnutím k disponibilním 

zdroj�m.  

1 2 3 4 5 

3. 

Procesy ve spojení s organiza�ní strukturou musí napomáhat k tomu, že 

systém �ízení je schopen zajistit korekci nejenom ke zjišt�ným 

nedostatk�m v díl�ích oblastech (nap�. výroby), ale i ve vztahu k sob�

samému – tj. je schopen samokorekce. 

1 2 3 4 5 

4. Organiza�ní struktura ve firm� a systém �ízení odpovídá vyt�eným cíl�m. 1 2 3 4 5 

5. 
Vhodnost organiza�ní struktury je hodnocena a p�ezkoumávána s cílem 

najít adekvátn�jší organiza�ní strukturu.  
1 2 3 4 5 

Tabulka 19: Návrh základních kritérií pro kategorii Organiza�ní struktura               

 Pokud bude provedena analýza systémových faktor� dostate�n� do hloubky             

(tj. p�edpokládá se hlubší analýza vybraných díl�ích kritérií  s využitím vhodných 

analytických nástroj� jako jsou matice vzájemných vztah�, afinitní diagram, Ishikaw�v 

diagram a další), je pravd�podobné, že budou zjišt�ny ko�enové p�í�iny stávajících                              

�i potenciálních mezer ve výkonnosti firmy. Práv� tato skute�nost by m�la vést k tomu, 

že zlepšovatelské aktivity budou sm��ovány správným sm�rem, což souvisí s cíleným                        
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a ú�elným vynakládáním omezených zdroj� malých a st�edních podnik�. Z logiky v�ci 

však vyplývá, že dosažení tohoto kýženého cíle je podmín�no vhodnou strukturalizací 

procesu sebehodnocení a systémem jeho �ízení.  

4.4 Návrh strukturalizace procesu sebehodnocení a jeho managementu 

Proces firemního sebehodnocení je komplexním procesem. Tento specifický, 

s ohledem na sou�asné tržní tlaky, strategicky d�ležitý, proces se stejn� jako všechny 

ostatní procesy vykazuje tím, že: 

má své vstupy, 

má své výstupy, 

jeho efektivitu a efektivnost lze hodnotit, 

lze jej strukturalizovat a d�lit na díl�í procesy,  

lze analyzovat jeho provázanost na ostatní procesy, atd..  

V zásad� lze konstatovat, p�i akceptaci jisté míry zjednodušení, že samotný 

proces firemního sebehodnocení lze rozd�lit na n�kolik základních díl�ích, nicmén�

navzájem siln� provázaných, fází. P�i implementaci firemního sebehodnocení lze 

vycházet z níže uvedeného algoritmu, který se skládá ze �ty� základních fází a do 

zna�né míry vychází ze známého Demingova cyklu P – D – S – A30  (Plan – Do – Study 

– Act), viz. Schéma 19 dále.  

                                                
30 W. E. Deming ve starších verzích cyklu uvádí namísto slova „prostuduj (Study)“ slovo „zkontroluj 
(Check)“. Je možné konstatovat, že slovo „zkontroluj“ lze interpretovat mnohem úžeji než „prostuduj“ a 
tudíž se ozna�ení P – D – L – A  jeví v mnoha sm�rech jako vhodn�jší, viz. nap�. lit. (20).  
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Schéma 19: Rámcový algoritmus procesu firemního sebehodnocení  

Na tomto míst� je nutné op�t zd�raznit, že zákazníkem procesu firemního 

sebehodnocení je vlastní management firmy, jehož aktivní zapojení ve všech fázích      

je nutnou podmínkou pro dosažení žádoucího výsledku. Ten je ovšem bezesporu 

podmín�n i vhodnou skladbou hodnotícího týmu, stejn� tak jako úrovní informa�ního 

systému, systému sb�ru dat a procesu benchmarkingu.  

4.4.1 Pr�b�žné budování systému sb�ru pot�ebných dat  

Pro úsp�šnost sebehodnocení má klí�ový význam úrove� informa�ního sytému    

a procesu benchmarkingu. Nejenom pro malé a st�ední podniky lze vycházet z návrh�              

J. Sola�e pro �ešení otázky sb�ru dat a zvyšování úrovn� informa�ního systému                       

(viz. lit. (99)). Tento autor navrhuje �ešit daný problém propojením marketingového 

informa�ního systému (MIS) a d�sledného organiza�ního zabezpe�ení sb�ru informací 

o konkurenci, které je závazné pro všechny zam�stnance podniku a jehož pln�ní je 

d�sledn� kontrolováno. V dále uvedeném schématu, viz. Schéma 20, jsou specifikovány 

zdroje informací pot�ebné pro efektivní fungování výkonového i procesního 

benchmarkingu a celého marketingového informa�ního systému, který je nezbytný pro 

hodnocení výkonnosti vlastní firmy (firemního sebehodnocení) a tvorbu program� na 

zvyšování konkurenceschopnosti.  

Plánovací („p�edrealiza�ní“) fáze 

procesu sebehodnocení 

Realizace sebehodnocení 

Zpracování výsledk�                       

ze sebehodnocení  a návrhy                 

na zlepšovací opat�ení 

Realizace vybraných opat�ení                             

a hodnocení procesu firemního 

sebehodnocení 
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   Schéma 20: Zdroje informací pro MIS (99) 

S cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku v oblasti sb�ru pot�ebných dat, které 

jsou základem hodnocení výkonnosti firmy, je rovn�ž nezbytné monitorovat všechny 

kontakty zam�stnanc� a informace, které o nich podali. Tyto informace jsou velmi 

d�ležité a v podstat� jsou majetkem firmy, protože pracovníci vedou všechna tato jednání 

na náklady podniku. Je záležitostí podnikové kultury a d�sledné kontroly, hodnocení a 

systému odm��ování, aby pracovníci organiza�ní pravidla p�ijali a informace do  MIS 

pomocí standardních formulá�� p�edávali. (99)

Uvedené návrhy by m�ly p�isp�t k  vybudování a neustálému zlepšování 

systému sb�ru dat, který je kriticky d�ležitý nejenom pro realizaci firemního 

sebehodnocení. Budování a neustálé zvyšování úrovn� informa�ního systému z hlediska 

jeho formy a obsahu je pr�b�žným, nikdy nekon�ícím procesem, který probíhá b�hem 

všech fází firemního sebehodnocení, jemuž samotnému musí p�edcházet formální akt 

vedení – rozhodnutí o realizaci firemního sebehodnocení a ustavení hodnotícího týmu.   

4.4.2  Rozhodnutí o sebehodnocení a návrh složení hodnotícího týmu 

Je vhodné, aby jako sou�ást rozhodnutí vedení o realizaci firemního 

sebehodnocení byly uvedeny jeho hlavní cíle a d�vody, které vedly vedení k rozhodnutí 

Informace z kontakt� se zákazníky, konkurencí, 
dodavateli, servisu, výstav a veletrh�, seminá�� atd. 
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o jeho realizaci. Následujícím nezbytným krokem by m�lo být formální ustanovení 

hodnotícího týmu spolu s definováním jejich kompetencí (zejména pak ve vztahu 

k možnosti získání pot�ebných informací). Jmenování týmu m�že být sou�ástí 

samotného rozhodnutí o realizaci firemního sebehodnocení. 

 Firemní sebehodnocení lze považovat na velmi komplexní, rozsáhlou, složitou                 

a ve vztahu k firmám samotným za velmi citlivou oblast firemního �ízení. Z toho titulu 

je nezbytné, aby hodnotící tým byl interdisciplinární a bylo zajišt�no co možná nejširší 

zapojení vlastních zam�stnanc� zodpov�dných za hodnocené oblasti. Bez ohledu na 

specifika malých a st�edních podnik�, �i podnik� samotných, je nezbytné, aby sou�ástí 

hodnotícího týmu byl �len výkonného vedení, který ovšem nesmí z uvedené aktivity 

vytvo�it „hon“ na viníky.  

S p�ihlédnutím k výsledk�m sekundárního výzkumu a dalším poznatk�m 

získaným z kontaktu s podnikatelským prost�edím lze konstatovat, v relativn� obecné 

rovin�, že sou�ástí týmu by m�l být: 

1. finan�ní �editel jako �len nejvyššího vedení týmu (osoba na této pozici je 

standardn� rovn�ž odpov�dná za plánovací oblast firmy) - aktivní ú�ast �lena 

nejvyššího vedení je nezbytná, bez jeho ú�asti nebude firemnímu 

sebehodnocení p�ipisován význam a stane se pouze vykazovanou, hodnotu 

nep�idávající, �inností; 

2. osoba jmenovaná do týmu za technickou oblast (znalost inova�ního 

procesu, konstrukce a technologie); 

3. osoba jmenovaná do týmu za výrobní oblast (znalost výrobního procesu); 

4. osoba jmenovaná do týmu za obchodní oblast (znalost proces� spojených 

s nákupem a prodejem); 

5. externí pracovník - nemusí být stálým �lenem týmu. 

Je naprosto evidentní, že v p�ípad� menších firem se rozsah jádra hodnotícího 

týmu výrazn� omezí, nebo� práv� v menších firmách zastávají vedoucí pracovníci „více 

funkcí“. Jedním z kritérií vhodnosti sestaveného týmu je nicmén� míra, do jaké je 

hodnotící tým interdisciplinární. Práv� ono disciplinární složení týmu ve spojení 

s ochotou identifikovat mezery ve výkonnosti je pro firemní sebehodnocení životn�

d�ležité. Velmi d�ležité je rovn�ž to, aby bylo provedeno rámcové školení týmu                    

a celého vrcholového vedení o cílech a metodice firemního sebehodnocení. 
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Na tomto míst� je vhodné zd�raznit skute�nost, že ú�ast externího pracovníka             

se znalostí problematiky firemního sebehodnocení je velmi d�ležitá zejména                     

v  prvním provád�ném cyklu firemního sebehodnocení, kdy hodnotící tým ješt� nemá 

dostate�né zkušenosti. S postupným zvyšováním znalostí a zkušeností stálých �len�

hodnotícího týmu lze pak využívat služeb externího pracovníka pouze nap�. p�i 

hodnocení n�kterých vybraných oblastí, �ešení specifických problém� a pro získávání 

kvalifikovaných stanovisek ve sporných otázkách.   

D�ležitost �i spíše nezbytnost zapojení externího pracovníka v prvním  

realizovaném cyklu firemního sebehodnocení ve v�tšin� p�ípad� vyplyne již z nápln�

�inností, které je nezbytné realizovat v první plánovací fázi firemního sebehodnocení.  

4.4.3 Plánovací fáze firemního sebehodnocení  

V rámci plánovací fáze firemního sebehodnocení se podnik, resp. hodnotící tým, 

bude muset ve spojitosti s implementací firemního sebehodnocení zabývat ur�itými 

aspekty poznávání a hodnocení samotné firmy. To vyplývá ze skute�nosti, že p�ed 

samotným „fyzickým“ sebehodnocením je nezbytn� v rámci pravideln� se konajících 

sch�zek nutné, aby hodnotící tým zejména: 

1. p�ijal rámcový model31, na kterém bude metodika firemního 

sebehodnocení založena (viz. návrh modelu na str. 95, který je možné 

modifikovat); 

2. dosáhl konsensu ohledn� metodiky firemního sebehodnocení (v této fázi 

je rovn�ž nutné seznámit hodnotící tým mj. i s hodnocenými kategoriemi                    

a ukazateli, na základ� kterých bude provád�no hodnocení výkonnosti 

firmy); 

3. p�ezkoumal sou�asnou úrove� plánovacího systému, zejména úrove�

vize a strategie a p�ípadn� navrhl opat�ení k odstran�ní zjišt�ných 

nedostatk�; 

4. p�ezkoumal sou�asný stav provád�ní benchmarkingu a jeho úrovn�                 

(v p�ípad�, že není benchmarking provád�n, �i je provád�n pouze formáln�

                                                
31 V rámci prvního sebehodnocení je nezbytné vymezit rámcový model, na jehož podklad� bude firemní 
sebehodnocení provád�no, nebo� významným zp�sobem p�ispívá k systémovému pohledu na firmu. 
Neznamená to však v žádném p�ípad�, že je nutné se jej bezezbytku p�i aplikaci dané metody držet. 
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bez faktického dopadu na �innost firmy, je nutné podat okamžité návrhy na 

jeho vybudování, zlepšení a faktické využívání); 

5. navrhl a schválil �asový plán provedení sebehodnocení s respektováním 

�asového slad�ní  procesu firemního sebehodnocení a p�lro�ních audit�

systém� managementu jakosti s cílem dosáhnout synergického efektu a 

6. rozvrhl v�cné úkoly a pravomoci jednotlivých �len� týmu. 

Ve spojitosti se zapojením pracovník� do hodnotícího týmu nelze opominout, že 

jejich ú�ast v hodnotícím týmu má významný motiva�ní prvek. Navíc lze konstatovat, 

že dochází k žádoucímu nár�stu znalostí vlastních pracovník� firmy, což by m�lo vést 

k tomu, že bude docházet ke zlepšování samotné metodiky firemního sebehodnocení               

a kvalitn�jším výstup�m z realizovaného firemního sebehodnocení.  

4.4.4 Realiza�ní fáze sebehodnocení 

Realizace firemního sebehodnocení, resp. jeho kvalita a hloubka, se bude 

p�irozen� lišit v závislosti na mnoha faktorech, mj. i na znalostech a zkušenostech 

hodnotícího týmu. V zásad� lze v prvních cyklech realizace firemního sebehodnocení 

v souvislosti s navrženou metodiku sebehodnocení p�edpokládat jistou míru 

zjednodušení a postupné zvyšování úrovn� a hloubky provád�ného sebehodnocení. 

V zásad� budou sou�ástí realizace firemního sebehodnocení následující �innosti:  

1. p�ezkoumání sou�asného stavu v podniku ve vztahu k hodnoceným 

kategoriím (tj. zda jsou sledovány, hodnoceny, jakými ukazateli                             

a eventuáln� i jaké úrovn� dosahují a jaký je jejich trend);  

2. identifikování mezer vzniklých porovnáním odsouhlasené metodiky 

firemního sebehodnocení a sou�asné praxe (p�edevším porovnáním toho 

„co a jakým zp�sobem se má hodnotit“ vs. „co a jakým zp�sobem je 

hodnoceno“);  

3. pr�b�žné stanovování díl�ích úkol� pro �leny týmu a kontrola jejich 

pln�ní;

4. pravidelné pr�b�žné vyhodnocování a vylepšování úrovn�

benchmarkingu  a systému sb�ru dat a 

5. samotné provedení sebehodnocení (metoda firemního sebehodnocení -                                                   

viz. str. 97 -  122).
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Je zjevné, že relativn� problematické je stanovení vhodné srovnávací základny. 

Otázce výb�ru minimáln� 2 hlavních konkurent�, kte�í dosahují lepší úrovn�, je nutné 

v�novat d�kladnou pozornost. Je totiž velmi nepravd�podobné, už s ohledem na 

skute�nost, že sb�r pot�ebných dat o konkurenci je záležitostí minimáln� 1 roku, že 

bude možné velmi rychle v tomto ohledu m�nit srovnávací základnu.  

Sb�r dat je ovšem nikdy nekon�ícím procesem a absence n�kterých dat nesmí 

v žádném p�ípad� bránit p�edem ur�eným a schváleným termín�m realizace 

sebehodnocení a zpracování výsledk� ze sebehodnocení.  

4.4.5 Zpracování výsledk� ze sebehodnocení a návrhy na zlepšovací opat�ení 

 Samotné zpracování výsledk� a jejich využití ve firemním �ízení je v mnoha 

ohledech ukazatelem toho, že firemní sebehodnocení není pouze formální vykazovanou 

�inností. I v této fázi je nutné mít na z�eteli, že primárním cílem diagnostické koncepce 

firemního sebehodnocení, na kterou se tato práce zam��uje,  je poukázat na slabé 

stránky coby p�íležitosti ke zlepšování a následn� iniciovat zlepšovací aktivity, které 

budou mít kladný dopad na celkový výkon firmy a její konkurenceschopnost. 

S p�ihlédnutím k navržené metodice lze doporu�it, aby výsledná zpráva obsahovala:  

1. údaje o  sou�asném stavu systému sb�ru dat a benchmarkingu; 

2. údaje o konkurentech, v��i kterým je provád�no srovnávání a zd�vodn�ní 

jejich výb�ru spolu s uvedením základních vybraných ukazatel� o daných 

konkurentech; 

3. výsledky hodnocení dosažených výsledk�; 

4. výsledky hodnocení proces�; 

5. výsledky hodnocení systémových faktor�; 

6. seznam identifikovaných mezer ve výkonnosti, jejich ko�enových p�í�in 

a ostatních nedostatk� (nap�. nedostatk� v oblasti systému sb�ru dat, 

nedostatky v samotné metodice firemního sebehodnocení, …) dle 

závažnosti; 

7. návrh na realizaci opat�ení k odstran�ní mezer ve výkonnosti, jejich  

ko�enových p�í�in a ostatních zjišt�ných  nedostatk�. 

U jednotlivých návrh� (viz. bod 7.) by m�ly být stru�n� popsány jejich výhody, 

možné p�ekážky jejich realizace a hodnocení z r�zných hledisek, v�etn� ekonomického. 
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Lze doporu�it, aby se �ást hodnotící zprávy zabývala i analýzou „make or buy“, tedy 

poskytla návrhy na potenciální zajišt�ní n�kterých �inností formou outsourcingu.  

Nelze ovšem p�edpokládat, že bude možné realizovat všechna navržená opat�ení, 

což ani není vhodné, protože by to s nejv�tší pravd�podobností vedlo k nežádoucímu 

t�íšt�ní sil a plýtvání zdroji. Na základ� provedeného hodnocení by tým m�l dosáhnout 

konsensu ohledn� priorit realizace navržených opat�ení, stejn� tak navrhnout zp�sob, 

jakým zp�sobem bude probíhat vyhodnocení jejich efektivnosti.   

4.4.6 Realizace vybraných opat�ení a hodnocení procesu sebehodnocení 

 Po realizaci schválených opat�ení je nezbytné provést kontrolu jejich ú�innosti. 

Z logiky v�ci vyplývá, že hodnocení efektivity realizovaných opat�ení, stejn� tak jako 

hodnocení efektivnosti a efektivity procesu firemního sebehodnocení nem�že probíhat 

bezprost�edn�. P�edpokládá se minimáln� zpožd�ní 1 cyklu provád�ní sebehodnocení. 

Zhodnocení toho, jaká opat�ení byla realizována a jaká jsou plánována, m�že být 

provedeno p�ed realizací následujícího firemního sebehodnocení, v jehož rámci mohou 

být s pat�i�ným �asovým odstupem i vyhodnocena.    

 Klí�ovým v evaluaci samotného firemního sebehodnocení je hodnocení toho, jak 

firemní sebehodnocení p�ispívá k rozvoji a zachování interních schopností a dovedností 

firmy. Efektivnost firemního sebehodnocení ve smyslu jeho  ú�elnosti (smysluplnosti) 

lze všeobecn� pokládat na základ� provedeného sekundárního výzkumu za prokázanou.           

Nicmén� není vždy zaru�ena - m�že být eliminována nap�. nevhodn� zvolenou 

koncepcí provád�ného sebehodnocení �i p�ístupem vedení. Rovn�ž otázka hodnocení 

efektivity firemního sebehodnocení ve smyslu pom��ování výstup� a vstup� je velmi 

komplexní a složitá, stejn� jako vše co souvisí s firemním �ízením.  P�i evaluaci 

efektivity bezesporu vyvstanou otázky, jako je ocen�ní synergií, ocen�ní nehmotných 

výstup� a mnoho dalších.  Je ovšem velmi nepravd�podobné, že bude možné v prvním 

roce  �innosti hodnotícího týmu exaktn� ocenit p�ínosy. Z tohoto titulu se mohou na 

první pohled jevit aktivity spojené s firemním sebehodnocením jako „ztrátové“. P�ed 

tímto p�ed�asným hodnocením je však nutné varovat, nebo� k dosažení pot�ebné úrovn�

procesu firemního sebehodnocení implementovaného na základ� navržené metodiky je 

zapot�ebí delšího �asového úseku.  Výše uvedené je dáno mj. i p�edpokládaným 

budováním žádoucí úrovn� systému sb�ru dat a budováním pot�ebné úrovn�

benchmarkingu. 
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Ve spojitosti s realizací firemního sebehodnocení dle navržené metodiky lze 

v prvních cyklech jeho provád�ní dále p�edpokládat, s ohledem na výše uvedené,  jistou 

míru zjednodušení a postupné zvyšování jeho úrovn� a hloubky. Tato domn�nka byla, 

stejn� tak jako p�edchozí uvedené, potvrzena v rámci ov��ení navržené metodiky ve 

st�edním výrobním podniku.  
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5 Ov��ení navržené metodiky v podmínkách konkrétního podniku 

Z hlediska prokázání praktické využitelnosti navržené metodiky firemního 

sebehodnocení je nutné provést její ov��ení v praxi konkrétního podniku. Je zjevné, že 

z teoretického hlediska by bylo vhodné provést její n�kolikanásobné ov��ení v typov�

odlišných podnicích, což však vzhledem k �asové náro�nosti a reálným možnostem 

doktoranda není možné. Po konzultaci se svým školitelem  a s p�ihlédnutím k uvedené 

�asové náro�nosti bylo zvoleno ov��ení v jednom vybraném st�edním podniku.  

Jako nejvhodn�jší se jevila aplikace navržené metodiky ve výrobním podniku 

zhruba se 100 – 150 zam�stnanci. Podniky této velikosti lze považovat z hlediska pot�eb 

zdokonalování implementace požadavk� ve smyslu norem ISO 9000/2000 i z hlediska 

základních p�edpoklad� pro informa�ní, personální a organiza�ní zabezpe�ení za 

odpovídající z hlediska plného ov��ení navržené metodiky. Naopak ov��ování v malých 

podnicích s 10 – 25 zam�stnanci by si vyžádalo vzhledem k reálným zdrojovým 

možnostem takovou míru zjednodušení metodického aparátu, že výsledky ov��ení 

navržené metodiky by byly nepr�kazné.  

Na základ� p�edchozích úvah bylo jednáno o možnosti ov��ení navržené 

metodiky postupn� ve 11 výrobních podnicích a po opakovaném osobním jednání byla 

s pomocí mého školitele dohodnuta možnost ov��ení metodiky firemního 

sebehodnocení ve st�edním strojírenském výrobním podniku STROJÍRNA                               

OSLAVANY, spol. s  r. o..  

Problémem p�i navazování kontakt� se ukázaly obavy podnik� ze zneužití 

d�v�rných informací o podniku, které každé �ádn� provedené sebehodnocení 

výkonnosti podniku musí nutn� obsahovat. I z tohoto d�vodu byla spolupráce 

v uvedeném podniku podmín�na uzav�ením dohody o utajení informací. Jelikož se 

jedná o ov��ení využitelnosti metodického postupu hodnocení, nebylo dodržování této 

dohody p�ekážkou v samotném ov��ení využitelnosti navrhované metodiky v praxi 

podniku. 

5.1 Stru�ná charakteristika vybraného podniku 

STROJÍRNA OSLAVANY,  spol. s r. o. je  soukromou  spole�ností  s  jasn�

definovanou vlastnickou strukturou fyzických osob. Spole�nost byla založena v roce 

1973 První brn�nskou strojírnou Brno. V roli samostatného závodu tohoto podniku 
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fungovala spole�nost od roku 1992. Po realizaci privatiza�ního projektu v roce 1993 

nastoupila spole�nost vlastní cestu podnikání v oblasti lehkého strojírenství. Díky 

rozvoji vlastního know-how a pr�b�žné modernizaci výrobních technologií se stala 

významným �eským výrobcem hydraulických tlumi�� pro kolejová vozidla a také 

výrobcem p�esných strojních sou�ástí. 

Nová organiza�ní struktura spole�nosti realizuje divizní uspo�ádání spole�nosti 

s vy�len�ním vnit�ních služeb z výrobn� obchodních divizí do divize servis a jejich 

p�ímé �ízení sborem jednatel�, viz. základní organiza�ní struktura níže.   

Obrázek 5: Organiza�ní struktura podniku STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. 

Sbor jednatel� realizuje integrované vrcholové �ízení spole�nosti, které �eší 

nutné vazby a p�ípadné konflikty vyplývající z konkrétního rozd�lení pravomocí 

jednotlivých jednatel�. V �ele sboru jednatel� stojí 1. jednatel, který také p�ímo �ídí 

oblast Strategie a finance. Nutnou zp�tnou vazbu pro vrcholové �ízení zprost�edkovává 

controlling a vnit�ní audit pod�ízený jednomu z jednatel�. 

Ob� výrobní divize jsou koncipovány jako komplexní výrobn� obchodní 

jednotky se samostatným technickým rozvojem a relativn� samostatnou ekonomikou. 

Ro�ní plány divizí jsou postaveny na zásad� zajišt�ní samofinancování provozních                 

i rozvojových pot�eb. Podnik je certifikován podle ISO 9001/2000. Základní 
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ekonomické ukazatele za rok 2005 jsou uvedeny v níže uvedené tabulce,                           

viz. Tabulka 20.  

Ukazatel  
Hodnota                  
v tis. K� Ukazatel  

Po�et 
osob 

Výkony celkem 178 900 Pr�m�rný p�epo�tený stav pracovník� 140

Zisk p�ed zdan�ním 10 792      z toho: - výrobních d�lník� 75

Investice celkem 15 800                  - režijních d�lník� 29,5

Aktiva celkem 95 000                  - technicko-hospodá�ských pracovník� 35,5

Tabulka 20: Vybrané ukazatele za rok 2005 (107) 

  Pozn.: U stavových ukazatel� se jedná o údaj k 31. 12. 2005.  

 Z p�edb�žných jednání vyplynulo, že si je vedení uvedeného podniku pln�

v�domo neustále rostoucích konkuren�ních tlak�, které je nutí identifikovat                      

a eliminovat mezery ve vlastní výkonnosti i navzdory dobrým výsledk�m, které podnik 

dosahuje.   

5.2 Vybraná ustanovení dohody uzav�ené mezi podnikem a �ešitelem   

P�i jednání o možnosti ov��ení navrhované metodiky sebehodnocení v podniku 

projevilo vedení zájem o realizaci firemního sebehodnocení dle navržené metodiky 

v plném rozsahu. Samotná realizace ov��ování byla zcela pochopiteln� podmín�na 

uzav�ením písemné dohody, která vyžadovala mj. spln�ní následujících podmínek: 

1. bezplatné provedení proškolení hodnotícího týmu o navržené metodice; 

2. za�azení mé osoby jako externího �lena (metodika)  hodnotícího týmu 

s p�ístupem ke všem jeho materiál�m pod striktní podmínkou zákazu jejich 

publikace, v�etn� zákazu publikovat konkrétní výsledky sebehodnocení;  

3. možností publikovat všechny v týmu dohodnuté úpravy navržené metodiky, 

a to v�etn� stanovisek týmu k efektivnosti metodiky na základ� zkušeností               

z její praktické aplikace; 

4. možností zú�ast�ovat se pracovních sch�zek týmu a možností aktivn� se 

zapojit do jeho práce.  

Na tomto míst� je bezesporu nutné ocenit d�v�ru a ochotu vedení podniku, která 

byla u kontaktovaných podnik� sv�tlou výjimkou, stejn� tak nutné ocenit jejich ochotu 

osobn� se ú�astnit celého procesu ov��ování navržené metodiky. Samotnému firemnímu 
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sebehodnocení dle navržené metodiky samoz�ejm� p�edcházelo formální rozhodnutí 

vedení o jeho realizaci a d�sledné plánování celého procesu.    

5.3 Plánovací fáze sebehodnocení v podniku 

Po seznámení vedení s možnými efekty pravidelného sebehodnocení 

provád�ného podle mnou navrhované metodiky a po obsáhlé diskuzi k této 

problematice rozhodlo vedení o provedení firemního sebehodnocení s tím, že pro jeho 

ov��ení v prvním cyklu (1. pololetí roku 2006) bude ustaven projektový tým                          

a v p�ípad�, že se navržená metodika osv�d�í, bude vyhotovena provád�cí sm�rnice pro 

firemní sebehodnocení, která se stane sou�ástí dokumentace systému managementu 

jakosti od 2. pololetí 2006. Tým pro realizaci prvního cyklu firemního sebehodnocení 

byl ustanoven vedením podniku následovn�:  

a) stálí �lenové: 

1. jednatel pro strategii a finance (vedoucí týmu); 

2. jednatel pro controlling a vnit�ní audit – p�íprava podklad� pro 

jednání; 

3. jednatel pro �ízení obchodu a TR; 

4. externí �len – metodik; 

b) ostatní �lenové (vybraní interní pracovníci podniku – blíže viz. dále).

Kategorie ostatní �lenové zahrnuje p�edevším pod�ízené jednotlivých stálých 

interních �len� hodnotícího týmu, jejichž ú�ast je nutná �i žádoucí z hlediska poskytnutí 

dopl�ujících informací a stanovisek k jednotlivým �ešeným problém�m.  Do dané 

kategorie spadají i externí odborníci. 

První (zahajovací) sch�zka týmu byla svolána vedoucím týmu a m�la následující 

program: 

1. Ur�ení termín� pracovních sch�zek (1x m�sí�n�, každý 2. pátek v m�síci). 

2. Požadavek sm��ovaný na metodika na vypracování harmonogramu 

jednotlivých sch�zek, v�etn� požadavk� na informace (vypracované 

materiály p�edány stálým �len�m týmu). 

3. Projednání sou�asného stavu a postupného dobudování benchmarkingu              

a jeho softwarové podpory v novém IS HELIOS.  
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4. Zhodnocení sou�asného stavu strategického �ízení podniku a postupu 

realizace podnikové strategie.  

5. Stru�né proškolení stálých �len� týmu o metodickém postupu 

sebehodnocení a p�ístupu k jeho �ízení. 

V rámci této sch�zky byly rovn�ž zodpov�zeny otázky kladené v diskuzi ve 

vztahu k vlastní metodice i problematice firemního sebehodnocení jako takového. 

Celkov� p�evládal tlak na efektivnost a jasnost programové nápln� sch�zek, nebo�

vedení podniku je velmi vytíženo. Nicmén� složení týmu se ukázalo jako ú�inné 

z hlediska po�tu stálých �len�, možnosti zapojení specialist� v p�ípad� pot�eby                    

a v odstran�ní nutnosti delegování oprávn�ní k p�ístupu k informacím. Problematika 

rozvoje benchmarkingu byla vzhledem k rostoucí konkurenci všemi �leny týmu 

hodnocena jako naprosto nezbytná z hlediska orientace strategie a dalšího p�ežití 

podniku.  

Vzhledem k plánu kontrolních audit� bylo možné uskute�nit v prvním pololetí     

6 pracovních sch�zek. Vzhledem ke struktu�e ov��ované metodiky jsem navrhl po 

konzultacích se svým školitelem následující nápl� t�chto sch�zek: 

1. sch�zka: 

- p�edání návrhu postupu hodnocení dosažených výsledk�; 

- ur�ení odpov�dných �len� týmu za zpracování jednotlivých �ástí – 

finan�ní výkonnosti, obchodní výkonnosti,  spokojenosti zákazník�, 

spokojenosti zam�stnanc� a spokojenosti ostatních zainteresovaných 

stran; 

- objasn�ní metodického postupu a dohodnutí konzultací s odpov�dnými 

�leny týmu;  

- projednání v��i komu bude provád�no srovnání finan�ní a obchodní 

výkonnosti a specifikace termínu možného získání pot�ebných 

benchmarkingových údaj�. 

Výsledky hodnocení mezer ve výkonnosti jsou pot�ebné pro 3. sch�zku.

2. sch�zka: 

- p�edání návrhu na strukturalizaci a m��ení výkonnosti interních proces�; 

- diskuze a p�ípadné úpravy navržené struktury proces�; 
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- ur�ení vlastník� jednotlivých proces� (hodnocení sou�asného stavu se 

zahrnutím p�ipravovaných opat�ení ke zvýšení jejich výkonnosti); 

- objasn�ní metodického postupu a dohodnutí konzultací s vlastníky 

proces�; 

- projednání reálnosti získání výsledk� procesního benchmarkingu. 

Výsledky hodnocení výkonnosti interních proces� jsou pot�ebné pro                 

4. sch�zku. 

3. sch�zka (doporu�eno p�izvat �editele divizí): 

- seznámení se s výsledky hodnocení dosažených výsledk� a krátká 

diskuze; 

- p�edání návrhu, v�etn� hodnotících formulá�� na postup hodnocení 

systémových faktor�;  

- provedení zkušebního vyhodnocení všech systémových faktor�

rozší�eným týmem; 

- spole�né vyhodnocení výsledk� hodnocení; 

- diskuze k možným zm�nám hodnotících kriterií;  

- dohodnutí termínu konzultací. 

Kone�né hodnocení bude provedeno na 4. sch�zce. 

4. sch�zka (op�t doporu�eno p�izvat �editele divizí): 

- seznámení se s výsledky hodnocení výkonnosti proces� a krátká 

diskuze; 

- p�edání upravených hodnotících formulá�� pro hodnocení systémových 

faktor�; 

- provedení vyhodnocení všech systémových faktor� celým týmem,  

spole�né vyhodnocení a diskuze výsledk�; 

- vyhotovení p�edb�žného seznamu identifikovaných mezer ve 

výkonnosti, jejich ko�enových p�í�in a ostatních zjišt�ných nedostatk�; 

- návrhy na preventivní a nápravná opat�ení pro oblast proces�                        

a systémových faktor�; 

- seznámení se sou�asnou úrovní benchmarkingu; 
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- zadání úkol� pro kompletaci materiál� za první cyklus sebehodnocení. 

5. sch�zka (doporu�eno p�izvat další pracovníky dle úvahy vedení): 

- p�edání p�edb�žných výsledk� prvního cyklu sebehodnocení; 

- prezentace výsledk� vedoucím týmu a vedení diskuze k jednotlivým 

�ástem; 

- prezentace návrh� na zlepšení v oblasti proces� a systémových faktor�

vedoucím týmu; 

- diskuze k p�edloženým návrh�m – vyjád�ení stanovisek jednotlivých 

�len� týmu, pop�. dopln�ní a up�esn�ní návrh�;  

- p�ednesení zprávy o  konkuren�ním benchmarkingu (zam��eno na 

hlavní konkurenty), návrhy na zlepšení jeho úrovn� a výstup� z hlediska 

pot�eb firemního sebehodnocení;  

- pov��ení vedoucího controllingu zpracováním záv�re�né zprávy                    

o prvním cyklu firemního sebehodnocení  (záv�re�ná zpráva musí 

zahrnovat výsledky jednání v�etn� návrh� na opat�ení a musí být 

p�edložena ke schválení vedoucímu týmu; uvedená zpráva bude 

východiskem dalšího cyklu sebehodnocení). 

6. sch�zka: 

- vedoucí controllingu p�edloží schválenou zprávu o prvním cyklu 

realizovaného firemního sebehodnocení všem stálým �len�m 

hodnotícího týmu; 

- metodik p�edloží návrh interní sm�rnice  pro provád�ní sebehodnocení  

a jeho propojení s auditem systému managementu jakosti ve smyslu 

požadavk� normy ISO 9001/2000 (vypracovat ve spolupráci s vedoucím 

útvaru �ízení jakosti); 

- tým provede hodnocení sm�rnice a efektivnosti navržené metodiky                 

z hlediska zkušeností z hodnocení v prvním cyklu (výsledky diskuze 

budou využity pro úpravu výše specifikované sm�rnice); 

- vedoucí týmu informuje o zp�sobu realizace návrh� na zlepšení  

vyplývajících z prvního cyklu sebehodnocení a sou�asn� požádá 

vedoucího controllingu o zpracování �asového a v�cného plánu sch�zek 
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týmu pro druhý cyklus sebehodnocení (externí metodik  nebude nadále 

�lenem týmu, ale pouze konzultantem v p�ípad� pot�eby). 

Zpracováním termínové i v�cné nápln� sch�zek týmu, která byla vedoucím týmu 

p�ijata, byla napln�na plánovací fáze procesu sebehodnocení dle mnou navržené 

metodiky a bylo možné p�istoupit k samotné realizaci firemního sebehodnocení.   

5.4 Ov��ení metodiky  - realiza�ní fáze sebehodnocení v podniku 

Model navržený v této diserta�ní práci byl p�ijat všemi �leny stálého hodnotícího 

týmu bez požadavk� na jeho modifikaci �i úpravy. Stejná situace nastala u navržené 

metodiky s tím, že její eventuální úprava �i zjednodušení m�že být provedena 

v pr�b�hu samotné realizace. V souladu s navrženou metodikou byl p�ezkoumán 

sou�asný stav v podniku ve vztahu k hodnoceným kategoriím (tj. zda jsou sledovány, 

hodnoceny, jakými ukazateli, atd.). Následn� byly identifikovány mezery z titulu 

rozdílu mezi odsouhlasenou metodikou firemního sebehodnocení a sou�asnou praxí               

v podniku. Z posledn� uvedeného vyplynuly díl�í úkoly pro �leny stálého hodnotícího 

týmu. Jako velmi d�ležité bylo všemi �leny týmu hodnoceno pr�b�žné vyhodnocování            

a vylepšování úrovn� benchmarkingu a systému sb�ru dat.    

P�i implementaci firemního sebehodnocení byla dodržena i samotná 

strukturalizace uvedeného procesu a samotné firemní sebehodnocení dle navržené, 

diagnosticky koncipované, metody probíhalo na t�ech navzájem souvisejících                        

a provázaných úrovních jako hodnocení dosažených výsledk�, hodnocení proces�                

a hodnocení systémových faktor�.   

5.4.1 Hodnocení výsledk�

Samotné hodnocení dosažených výsledk� spojené s identifikováním mezer ve 

výkonnosti probíhalo  v rovin� hodnocení finan�ní a obchodní výkonnosti a dále pak na 

úrovni hodnocení spokojenosti zákazník�, zam�stnanc� a ostatních zainteresovaných 

stran.  

Hodnocení finan�ní výkonnosti podniku 

V této oblasti se nevyskytly žádné vážné metodické ani informa�ní potíže. To 

vyplynulo ze skute�nosti, že v rámci benchmarkingových aktivit je podnik schopen 
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získat minimáln� zkrácené ú�etní výkazy konkurence z výro�ních zpráv. Zpracováním 

zprávy, kterou bylo nutné p�edložit na 3. sch�zce byl pov��en jednatel pro controlling                

a vnit�ní audit. Zpráva byla zpracována v požadované kvalit� dle p�edložené metodiky. 

Hodnocení obchodní výkonnosti podniku 

Zpracováním zprávy byl pov��en jednatel pro �ízení obchodu a technický rozvoj 

(dále jen TR), který ji zpracoval podle metodiky ve spolupráci s výrobními divizemi. 

Zpracování ukazatel� vlastní firmy dle navržené metodiky prob�hlo bez problém�. 

Potíže vznikly v rámci snahy získat hodnoty alespo� obdobných ukazatel�                         

u konkuren�ních podnik�. U n�kterých ukazatel� bylo tedy možné provést pouze 

srovnání s plánem. Lze však p�edpokládat, že se situace bude v dalších cyklech 

postupn� zlepšovat v návaznosti na rozvoj benchmarkingu. Vzhledem k charakteru 

výrobního programu není problémem hodnocení v�rnosti zákazník� a získání nových 

významných zákazník�. K metodice nebyly podstatné p�ipomínky. Zpráva byla 

zpracována v požadované kvalit� dle p�edložené metodiky, když odhlédneme od 

n�kterých nedostatk� benchmarkingu. 

Hodnocení spokojenosti zákazník�

          Tato oblast byla z metodického hlediska velmi náro�ná. Pracovníci týmu sice 

p�ijali principy metodiky CAP, ale z hlediska reálného provedení si vyžádali její 

modifikaci. Vzhledem k r�znému charakteru výrobk� obou výrobn� obchodních divizí 

bylo  nutno zpracovat pro ob� divize odlišné dotazníky, které se lišily charakteristikami 

spokojenosti zákazníka v oblasti výrobkové. Po�et charakteristik spokojenosti 

zákazníka byl omezen na 15, p�i�emž hodnocené charakteristiky byly ur�eny obchodní 

divizí ve spolupráci se zákazníky. Zákazník byl požádán, aby z 15 p�edložených 

charakteristik vybral: 

1. 5 pro n�j nejd�ležit�jších charakteristik, 

2. až 5 klí�ových položek, které d�lá firma dob�e a 

3. až 5 oblastí, které musí organizace zlepšit. 

Výhodou je, že významných zákazník� je vzhledem k charakteru výroby 

relativn� málo a spolupráce s nimi je na velmi dobré úrovni. Jako tvrdé ukazatele byly 

použity ukazatele z m��ení obchodní výkonnosti a sice ukazatel Tržby a jejich 

rentabilita a V�rnost jednotlivých zákazník�. Provedená šet�ení p�inesla zajímavé 
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nám�ty pro možnost zvýšení hodnoty pro zákazníky. Vzhledem k náro�nosti zavád�né 

metodiky lze o�ekávat další zlepšování metodického postupu dopln�né o šet�ení                   

o spokojenosti zákazník� s dodávkami  konkurence až v dalších cyklech. Podle názor�

pracovník� podniku je metodika CAP mnohem smyslupln�jší, než hodnocení index�

spokojenosti.   

Hodnocení spokojenosti pracovník�

V rámci p�edkládané metodiky bylo navrženo použít obdobný postup p�i 

hodnocení spokojenosti zam�stnanc�. Nicmén� v rámci podniku existuje již velmi 

efektivní metoda hodnocení spokojenosti pracovník�, která vznikla ve spolupráci 

s externí poradenskou firmou, která se zabývá danou oblastí.  Uvedená metoda je již 

pln� etablována a svou úrovní a výstupy z hlediska pot�eb diagnostické koncepce 

firemního sebehodnocení se pln� vyrovná navrhované metod�, v mnoha ohledech ji 

dokonce p�evyšuje. Z tohoto titulu z�stala zachována s tím, že z hlediska pot�eb 

diagnostického firemního sebehodnocení a jeho pravidelné realizace bylo nutno 

formáln� ustanovit to, co se považuje za mezeru ve vztahu k samotné spokojenosti 

zam�stnanc�.  

Hodnocení spokojenosti ostatních zainteresovaných stran 

Vedení podniku si pln� uv�domuje nutnost formovat vztahu s okolím podniku. 

Tomu odpovídala i relativn� rozsáhlá diskuze na toto téma. Nicmén� v rámci sch�zky, 

která se zaobírala danou oblastí, došlo vedení, v souladu s poznatky uvedenými 

v diserta�ní práci, k záv�ru, že pro tento podnik není klí�ovým explicitní hodnocení 

spokojenosti ostatních zainteresovaných stran, ale formování p�íznivé image podniku 

zejména na místní a regionální úrovni.   

P�i hodnocení dosažených výsledk� byl s ur�itými výjimkami dodržen postup 

navržený v diserta�ní práci s tím, že celkové i díl�í výsledky byly následn� uspo�ádány 

do p�ehledné formy, což umožnilo snazší a rychlejší postup v hodnocení proces�.  

5.4.2 Hodnocení proces�

Celý hodnotící tým vyjád�il naprostý souhlas s nutností hodnocení proces�, 

stejn� tak jako nutností identifikovat a analyzovat procesy, které jsou p�í�inou mezer ve 

výkonnosti a ty, které jsou klí�ové pro dosažení sou�asných a budoucích cíl�. Podnik je 
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certifikován dle normy ISO 9001/2000, jejíž jedním z požadavk� je faktická aplikace 

procesního �ízení a neustálé zlepšování jeho úrovn�. Z analýzy sou�asného stavu 

v podniku vyplynulo, že v daném podniku existuje reálná snaha o neustálé zlepšování 

sledovaných proces�. Standardn� je v rámci podniku využíváno  procesních map, což 

usnadnilo rychleji realizovat navržené zm�ny, které byly vedením p�ijaty.  

Primárn� to bylo p�ijetí návrhu na základní strukturalizaci proces� dle obecného 

modelu hodnotového �et�zce BSC na inova�ní proces, provozní proces a poprodejní 

servis. K uvedené akceptaci návrhu p�isp�la i skute�nost, že daná strukturalizace je 

založena na velmi známé koncepci BSC, která je u jejich zákazník� velmi rozší�ena               

a kladn� hodnocena.  

V další fázi prob�hlo definování proces� spadajících do vymezených kategorií. 

K danému ú�elu byly využity interní materiály podniku, zejména pak procesní mapy.            

U mnoha proces� šlo v zásad� o jejich „pouhé“ za�azení dle nov� navržené kategorizace 

a jejich za�len�ní do nov� vytvo�ené základní procesní mapy. Nicmén� i n�které další, 

doposud striktn� nehodnocené, procesy byly po dosažení konsensu celého týmu 

za�azeny do t�ch, jejichž výkonnost se bude pravideln� hodnotit v rámci pravidelného 

firemního sebehodnocení. V�tšina metrik u již hodnocených proces� byla p�ejata. Nov�

byly definovány ukazatele pro doposud nehodnocené procesy a to na základ� postupu 

navrženého v diserta�ní práci.  V dané fázi byly vedením podniku velmi �asto p�izváni 

vybraní zam�stnanci, aby se podíleli na návrzích a následné volb� ukazatel�, stejn� tak 

jako zp�sobu jejich ur�ování a up�esn�ní informa�ních vstup� pro výpo�et ukazatel�.  

V rámci všech uvedených proces� byla d�sledn� dodržena podmínka stanovit 

ukazatele tak, aby zahrnovaly všechny t�i základní aspekty, kterými jsou �as, náklady             

a kvalita. V oblasti ukazatel� pro m��ení výkonnosti inova�ního procesu podniku pak 

byly p�ejaty navržené ukazatele. Ve vztahu k posledn� uvedenému je však vhodné 

dodat, že podnik již hodnotil danou oblast jinými ukazateli, které zachoval a bude je                 

i nadále sledovat.  

I v této fázi bylo využito, bez požadovaných zjednodušení, postupu navrženého 

pro hodnocení proces�. Problémem, který se vyskytl v prvním realizovaném cyklu 

firemního sebehodnocení byla absence údaj� o výkonnosti sledovaných proces� u 

konkurence, u n�kterých nov� definovaných proces� to pak byla i absence stanovení 

plánované hodnoty výkonnosti procesu. Daná skute�nost je ovšem pochopitelná 
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vzhledem k tomu, že v rámci prvního cyklu dochází ke zm�nám v dosavadním systému 

a k budování pot�ebné úrovn� systému sb�ru dat a benchmarkingu. To co bylo v této 

fázi d�ležité, byla ochota vedení uznat zjišt�né mezery a ihned iniciovat kroky k jejich 

odstran�ní. V rámci analýzy proces� byly využity vhodné analytické nástroje (nap�. 

Paret�v diagram, afinitní diagram, stromový (systematický) diagram, Ishikaw�v 

diagram). Nicmén� i navzdory absenci n�kterých informací bylo možné na základ�

znalostí hodnotícího týmu navrhnout po d�kladné analýze, která poskytla mnoho 

cenných podn�t�, opat�ení pot�ebná ke zvyšování výkonnosti klí�ových proces�.  

Po hodnocení proces� následovalo hodnocení systémových faktor�, které lze 

považovat z hlediska samotného firemního sebehodnocení za velmi citlivé, nebo� se zde 

p�edpokládá existence ko�enových p�í�in problém� a mezer ve výkonnosti podniku.  

5.4.3 Hodnocení systémových faktor�

Jak již bylo uvedeno, hodnotící tým p�ijal navržený model a z n�j vycházel i p�i 

hodnocení systémových faktor�. Hodnocení bylo tedy provedeno pro následující 

kategorie: 

1. vedení, 

2. vize a strategie, 

3. zdroje, 

4. partnerství a 

5. organiza�ní struktura. 

P�ed samotným hodnocením systémových faktor� bylo znovu poukázáno na 

skute�nost, že daná kritéria je možné modifikovat, doplnit �i snížit jejich po�et.           

Ve vztahu k posledn� zmín�nému, tj. snížení po�tu kritérií, bylo ovšem  zd�razn�no, že 

snížení po�tu kritérií je nežádoucí, nebo� kritéria tak, jak jsou definována pokrývají 

v zásad� cyklus  P-D-S-A a umož�ují tak identifikovat nedostatky ve vztahu k faktické 

realizaci neustálého zlepšování v podniku. V rámci prvního cyklu realizace firemního 

sebehodnocení hodnotící tým nep�istoupil k úpravám a dopln�ním navržených 

formulá��, nicmén�  si vyžádal vysv�tlení k obsahu a významu n�kterých kritérií. Tato 

skute�nost indikovala nutnost vypracování dalšího materiálu, který bude blíže 

specifikovat a osv�tlovat navržená kritéria spolu s uvedením vhodných p�íklad� tam, 

kde je to vhodné a možné.   
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P�i samotném hodnocení byl dodržen navržený postup s tím, že  v�tšina �asu 

spojena s hodnocením systémových faktor� nebyla tak spojena ani se samotným 

vypl�ováním formulá��, jako následnou diskuzí a osv�tlováním stanovisek, ze kterých 

vyplynulo rovn�ž mnoho cenných poznatk� a návrh� na opat�ení vedoucí mj. i 

k eliminaci ko�enových p�í�in zjišt�ných mezer ve výkonnosti. Bližší specifikaci 

výsledk� ovšem není možné s ohledem na závazek vyplývající z uzav�ené dohody 

prezentovat. Jedním z výsledk� hodnocení systémových faktor� byl seznam nápravných 

a preventivních opat�ení pro oblast systémových faktor�, které byly navrženy 

hodnotícím týmem k realizaci s cílem zamezit vzniku mezer ve výkonnosti firmy 

Uvedený seznam byl dopln�n o opat�ení  navržená pro oblast proces� podniku.    

Všeobecn� lze konstatovat, že hodnocení systémových faktor� rovn�ž prob�hlo 

bez závažných problém� na základ� navrženého postupu a s využitím navržených 

formulá��. Rovn�ž záv�re�ná hodnotící zpráva vycházela z navržené  struktury.       

5.5 Zpracování výsledk� sebehodnocení a jeho p�ínosy 

 Samotná hodnotící zpráva zahrnovala krom� bod� uvedených v navrhované 

struktu�e i záv�ry týkající se harmonogramu realizace navržených opat�ení (ve vztahu 

k proces�m a systémovým faktor�m) a zp�sobu hodnocení jejich efektivnosti. Posledn�

zmín�né, tj. ustanovení uvedeného harmonogramu a zp�sobu hodnocení efektivnosti 

v budoucnu realizovaných opat�ení,  bylo rovn�ž p�edm�tem diskuze, v rámci které byly 

mj. specifikovány požadavky (materiální, finan�ní a lidské) na realizaci navržených 

opat�ení. Do této diskuze byly zapojeni rovn�ž další relevantní interní pracovníci 

podniku.  

 Ze zprávy a rozhovor� se �leny vedení rovn�ž vyplynulo, že si je vedení 

podniku v�domo jisté �asové prodlevy, která uplyne mezi realizací samotného 

firemního sebehodnocení a možností hodnocení jeho efektivnosti. Nicmén� již po 

realizaci prvního cyklu firemního sebehodnocení dle navržené metodiky uvedlo vedení 

následující p�ínosy:  

- lepší pochopení významu a role firemního sebehodnocení; 

- možný synergický efekt plynoucí z provázání firemního sebehodnocení 

s auditem systému managementu jakosti; 
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- p�ínos navržené metodiky k faktickému formování a udržování 

konkurenceschopnosti; 

- realizace žádoucího kritického pohledu na sou�asný stav v podniku; 

- odhalení stávajících slabých míst; 

- poskytnutí mnoha nám�t� na zlepšení sou�asného stavu. 

Velmi kladn� bylo vedením podniku hodnoceno, že firemní sebehodnocení 

provád�né dle navržené metodiky má jasnou, velmi snadno pochopitelnou                        

a systematickou strukturu. Za významný p�ínos bylo považováno i to, že realizace 

firemního sebehodnocení vedlo k tolik pot�ebnému systémovému pohledu na podnik.  

 Bohužel v této fázi není možné kvalifikovan� provést hodnocení samotného 

procesu firemního hodnocení z hlediska jeho efektivnosti. Lze p�edpokládat minimáln�

zpožd�ní jednoho cyklu. I p�esto se vedení rozhodlo pro realizaci pravidelného 

firemního sebehodnocení dle navržené metodiky s tím, že samotná metodika bude 

postupn� v dalších cyklech p�edm�tem hlubšího hodnocení a vylepšování.   

5.6 Zhodnocení použitelnosti navržené metodiky v praxi 

 Jak již bylo nazna�eno výše, zkušenosti získané p�i realizaci prvního cyklu 

firemního sebehodnocení potvrdily p�edpoklad, že ve spojitosti s realizací firemního 

sebehodnocení dle navržené metodiky lze v prvních cyklech o�ekávat jistou míru 

zjednodušení a postupného zvyšování úrovn� samotného firemního sebehodnocení. 

P�esto všechno díky spolupráci s vedením a ostatními pracovníky podniku se poda�ilo 

v zásad� implementovat, s jistými výjimkami, navrženou metodiku v plném rozsahu a 

s malými �asovými odchylkami i ve vyt�eném �asovém harmonogramu. Samotná 

realizace firemního sebehodnocení poskytla vedení mnoho cenných podn�t�.  Záv�rem 

lze konstatovat, že firemní sebehodnocení realizované dle navržené metodiky spl�uje na 

n� kladené požadavky  a vede k dosažení cíl�, které jsou na n�j z hlediska pot�eb 

sou�asného �ízení kladeny. 

 Na druhé stran� je ovšem ale nutné zd�raznit, že realizace firemního 

sebehodnocení dle navržené metodiky v daném podniku pomohla odhalit jisté 

nedostatky samotné metodiky a poukázala na možnosti jejího rozší�ení, zejména pak  

z hlediska doporu�ení vhodných analytických nástroj� a metod v jednotlivých fázích 

procesu firemního sebehodnocení.   



Diserta�ní práce 

   - 145 -

 S p�ihlédnutím k výše uvedenému lze konstatovat, že diserta�ní práce je 

p�ínosem i pro praxi, nebo� v ní navržená metodika diagnosticky orientovaného 

firemního sebehodnocení spl�uje reálné p�edpoklady pro využití v podnicích.  
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6 P�ínosy diserta�ní práce 

P�ínosy diserta�ní práce lze spat�ovat jak v rovin� teoretické, tak i praktické. 

Ob� uvedené roviny jsou ovšem velmi provázané a jak analytická, tak i návrhová �ást 

diserta�ní práce má sv�j p�ínos pro ob� oblasti.    

6.1 P�ínosy pro teorii 

Diserta�ní práce poskytuje komplexní náhled na problematiku firemního 

sebehodnocení. Za velmi p�ínosné lze považovat již samotné komplexní zpracování 

analýzy sou�asného stavu. Daná problematika je analyzována v mnohem širších 

souvislostech než je tomu v rámci takto zam��ených prací obvyklé. Za velmi významné 

lze považovat analýzu a konfrontaci sou�asných pohled� na TQM a normy                        

ISO 9000/2000. P�iblížení sou�asného konkuren�ního podnikatelského prost�edí ve 

vazb� na problematiku kvality a konkurenceschopnosti firmy, které vytvo�ilo 

dostate�ný podklad pro další úvahy a analýzy, lze považovat rovn�ž za velmi p�ínosné, 

nebo� umožní �tená�i ucelený pohled na danou problematiku.  

Samotná analýza problematiky firemního sebehodnocení je op�t pojata velmi 

komplexn�. Kapitole, která se zabývá již samotnou analýzou sou�asného stavu v oblasti 

firemního sebehodnocení lze možná vytknout malý prostor v�novaný základním, v ní ve 

všeobecné rovin� specifikovaným model�m, nicmén� tato skute�nost vyplynula ze 

skute�nosti, že autor nepovažoval za vhodné a ani ú�elné opisovat všeobecn� známá 

fakta, nebo� cílem v�deckého poznání je primárn� uvád�t nové poznatky.  P�ínosem 

v teoretické rovin�, který ale nelze striktn� odd�lit od té praktické, je poskytnutí 

komplexního souvislého náhledu na firemní sebehodnocení  a jeho základní možné 

koncepce. Zejména bližší p�iblížení v �eské republice nep�íliš známé diagnostické 

koncepce firemního sebehodnocení, která je v diserta�ní práci analyzována                          

a konfrontována s klasickým, na bodovém hodnocení založeném, sebehodnocení, lze 

považovat za velmi p�ínosné a obohacují sou�asný stav poznání a poskytující velmi 

p�ínosný vstup pro návrhovou �ást diserta�ní práce, jejíž výsledky lze za�adit spíše do 

oblasti p�ínos� pro praxi, i když jejich dopad na teoretické poznání v dané oblasti je 

rovn�ž nepopiratelný.    
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6.2 P�ínosy pro praxi 

P�ínosy pro praxi vyplývají z jednoho z klí�ových cíl� diserta�ní práce, kterým 

bylo  navržení metodiky firemního sebehodnocení pro malé a st�ední výrobní podniky 

zam��ené na formování a posilování konkurenceschopnosti. V rámci vlastní metodiky 

byl navržen rámcový model, algoritmus firemního sebehodnocení a metoda 

diagnosticky koncipovaného firemního sebehodnocení, která tvo�í st�žejní �ást 

návrhové �ásti diserta�ní práce.  Navržená metodika, která vycházela z d�kladné 

analýzy, byla ov��ena ve st�edním výrobním podniku. Získané výsledky prokázaly, že 

navržená metodika spl�uje p�edpoklady pro její využití v praxi.  Nicmén� za p�ínosnou 

pro praxi lze považovat rovn�ž analytickou �ást diserta�ní práce, což vyplývá v mnoha 

ohledech z neodd�litelnosti a vzájemné provázanosti teorie a praxe.   

Téma zpracované diserta�ní práce a její výsledky jsou velmi aktuální. Poznatky 

a návrhy uvedené v této práci vnáší, v  mnoha ohledech, relativn� nový pohled na 

problematiku hodnocení výkonnosti firmy, což umož�uje jejich využití v pedagogickém 

procesu, v rámci n�hož je nutné konfrontovat r�zné názory, stanoviska a metody s cílem 

zamezit vždy nežádoucímu jednostrannému pohledu. 

6.3 P�ínosy pro pedagogický proces 

Výsledky a poznatky uvedené v diserta�ní práci budou využity ve výuce 

p�edm�tu Rozbor výkonnosti firmy. Zejména se jedná o následující pasáže: 

role kvality v sou�asném �ízení firmy a pohledy na ni, 

konkurenceschopnost firmy a její formování, 

základní koncepce firemního sebehodnocení, 

diagnostická koncepce firemního sebehodnocení.  
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7 Záv�r 

Podmínkou úsp�chu v sou�asném vysoce konkuren�ním prost�edí je schopnost 

d�lat správné v�ci správn�. Formování a udržování této schopnosti je velmi 

komplexním a náro�ným úkolem, který bezesporu klade velké nároky na nástroje                    

a prost�edky �ízení – minimáln� v porovnání s obdobím, kdy poptávka na trzích 

p�evyšovala nabídku.   

S ohledem na uvedené se konkuren�ní výhoda stala v posledních desetiletích 

zcela zasloužen� p�edm�tem zájmu jak  akademik�, tak i samotných firem a v mnoha 

ohledech vedla k prohloubení jejich vzájemné spolupráce.  To, co zcela jednozna�n�

vyplynulo p�i zkoumání dané oblasti, bylo zjišt�ní a konstatování, že základní faktory 

pro dosahování konkuren�ní výhody leží uvnit� firmy samotné. Tedy je možné 

konstatovat, že získání a udržení konkuren�ní výhody je bez pochyb podmín�no 

znalostí samotné firmy (poznáním sebe sama)32. Navzdory skute�nosti, že neexistuje 

všeobecn� platný návod jak dosahovat úsp�chu, z logiky v�ci vyplývá, že jednu z velmi 

d�ležitých rolí v dnešních podnicích budou sehrávat procesy firemního sebehodnocení.  

Diserta�ní práce reaguje na uvedené skute�nosti a na všeobecnou pot�ebu 

zam��it se na problematiku firemního sebehodnocení a pot�ebu tvorby vhodné metodiky 

zlepšovatelsky orientovaného firemního sebehodnocení pro malé a st�ední podniky. 

Problematika firemního sebehodnocení je v diserta�ní práci analyzována a hodnocena 

komplexn�, což poskytne �tená�i tolik pot�ebný ucelený pohled na danou problematiku. 

Analýza sou�asného stavu zárove� tvo�í dostate�nou základnu pro návrh vlastní 

metodiky diagnosticky koncipovaného firemního sebehodnocení, jejíž sou�ástí je 

vlastní model, algoritmus provád�ní firemního sebehodnocení a samotná metoda jeho 

realizace.   

Za jeden z hlavních p�ínos� diserta�ní práce pro teorii lze považovat prohloubení 

teoretických poznatk� v oblasti firemního sebehodnocení, jeho koncepcí a vazeb na 

ostatní aspekty firemního �ízení. V oblasti p�ínos� pro praxi je to pak zejména konkrétní 

návrh komplexní metodiky diagnosticky koncipovaného firemního sebehodnocení.    

                                                
32 V podstat� je tato zásada známá již n�kolik tisíc let a byla primárn� rozvíjena v oblasti vojenství              
(viz. nap�. Sun c´ - lit. (102)).  To ovšem nijak neubírá na její aktuálnosti a relevanci v sou�asném tržním 
prost�edí.  
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8 Nástin dalšího možného pokra�ování práce 

Firemní sebehodnocení lze považovat za velmi komplexní, rozsáhlou, složitou                 

a ve vztahu k firmám samotným za velmi citlivou oblast firemního �ízení, což otevírá 

zna�né možnosti pro další výzkum a jeho možné zam��ení. Je bezesporu nepopiratelnou 

pravdou, že ve spojitosti s výsledky diserta�ní práce vyvstává spousta dalších otázek, 

ale to je naprosto p�irozené s ohledem na již n�kolikrát zmi�ovanou rozsáhlost dané 

problematiky.  

Ve vztahu k samotnému firemnímu sebehodnocení je dále možné se zabývat mj. 

následujícími oblastmi: 

klí�ové faktory úsp�chu firemního sebehodnocení v �eských podmínkách, 

diagnostická koncepce firemního sebehodnocení vs. firemní sebehodnocení 

založené primárn� na bodovém hodnocení, 

rozpracování navrženého rámcového ukazatelového systému pro firemní 

diagnostické sebehodnocení v závislosti na oblasti p�sobení firmy, 

hodnocení efektivnosti a efektivity procesu firemního sebehodnocení, 

firemní sebehodnocení jako prost�edek reálné implementace cyklu P-D-S-A 

do života firmy, 

analýza možností provázání systému certifikovaného dle normy                       

ISO 9001/2000 s firemním sebehodnocením a  

firemní sebehodnocení a znalostní management. 

Výše uvedený seznam p�edstavuje pouze zlomek možností dalšího výzkumu 

oblasti problematiky firemního sebehodnocení. Se vzr�stajícím zájmem, které dané 

téma vyvolává, se pojí postupné odhalování nových souvislostí a prohlubování 

stávajících znalostí o dané oblasti. Spolu s  tímto procesem poznávání ovšem vystává 

spousta dalších otázek, které je nutné kvalifikovan� odpov�d�t. V��ím, že tato diserta�ní 

práce nejenom p�inesla nový pohled, nové poznatky a zodpov�d�la n�které otázky ve 

vztahu k firemnímu sebehodnocení, ale rovn�ž vyvolala pot�ebu hledat odpov�di na 

otázky, které p�ímo �i nep�ímo z této práce vyplynuly.   
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P�íloha �. 1 - Dotazník 

Firma: 
  

Pracovník provád�jící vypln�ní 
dotazníku: 

    
Adresa:   
  Funk�ní za�azení pracovníka: 
    
      
    

a) drobný podnik 
b) malý podnik 

1. Velikost podniku (klasifikace podnik� je p�ílohou tohoto 
dotazníku): 

c) st�ední podnik 
a) výroba produkt� z kov�
b) výroba produkt� z plast�
c) výroba produkt� ze d�eva          
    a  papíru  

2. Obor p�sobení podniku dle zpracovávaných materiál�  (uve	te 
prosím p�evažující typ výroby podle pom�ru jednotlivých výrob 
na obratu podniku za poslední rok): 

d) ostatní  
a) mén� než 3 roky 
b) 3 - 6 let  
c) 6 - 9 let  

3. Doba p�sobení podniku na trhu (v letech): 

d) 9 let a více 
a) rostoucí 
b) stagnující 

4. Obor, ve kterém p�sobí Váš podnik, hodnotíte podle trendu 
posledních  3 let jako: 

c) klesající 
a) roste 
b) stagnuje 

5. Obrat Vašeho podniku b�hem posledních 3 let: 

c) klesá 
a) mén� než 3 roky 
b) 3 - 6 let 

6. Jak dlouho máte zaveden a certifikován systém  managementu 
jakosti dle norem ISO (v�etn� norem platných pro systém  �ízení  
jakosti  (v letech)? c) 6 let a více  

a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

7. Hlavní d�vod zavedení systému �ízení jakosti dle norem ISO 
vyplynul primárn� z externích požadavk� (požadavky zákazník�, 
podmínky pro vstup �i udržení se na trhu, atd.). 

e) rozhodn� ne 
a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

8. Souhlasíte s tvrzením, že pro dosahování a udržení 
konkurenceschopnosti jsou klí�ovým vlastní schopnosti firmy 
s tím, že externí subjekty (jako jsou poradci, audito�i, atd.) 
sehrávají pouze podp�rnou roli? 

e) rozhodn� ne 

a) ano 9. Souhlasíte s tvrzením, že pro dosahování konkurenceschopnosti 
je nutné sledovat p�edevším dv� základní skupiny subjekt� - a to 
zákazníky a konkurenty? b) ne 

a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

10. Domníváte se, že pro dosažení úsp�chu na sou�asných trzích je 
nutné jít výrazn� nad rámec minimálních požadavk� kladených 
v normách ISO 9001/2000? 

e) rozhodn� ne 
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a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

11. Je Vaše setrvání na trhu podmín�no schopností neustále se 
zlepšovat? 

e) rozhodn� ne 

a) ano  12. Provádíte pravidelné firemní sebehodnocení ve smyslu 
hodnocení vlastní výkonnosti firmy: b) ne 

a) ano  13. V p�ípad�, že dosud nerealizujete firemní sebehodnocení, 
zvažujete jeho budoucí realizaci (nejpozd�ji v horizontu 1 roku)? b) ne 

a) EFQM Model Excelence 
b) Model Malcolma Baldrige 
c) Model dle ISO 9004/2000 
d) jiný p�ejatý model 

14. V p�ípad�, že již firemní sebehodnocení provádíte, ozna�te 
prosím model Vámi používaný p�i firemním sebehodnocení; 
v p�ípad�, že se chystáte firemní sebehodnocení teprve realizovat 
ozna�te prosím model, jehož použití p�epokládáte: 

e) vlastní model a metodika 
firemního sebehodnocení 
a) EFQM Model Excelence 
b) Model Malcolma Baldrige 

15. Který ze t�í uvedených model� používaných pro firemní 
sebehodnocení hodnotíte, bez ohledu na to, zda jej využíváte �i 
ne, jako nejznám�jší? c) Model dle ISO 9004/2000 

a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

16. Domníváte se, že má-li firemní sebehodnocení p�isp�t 
k formování a udržení konkurenceschopnosti, musí být 
koncipováno jako diagnostické - tedy zam��ené na odhalování 
ko�enových p�í�in mezer ve výkonnosti a jejich eliminaci  spolu 
s hodnocením p�edpoklad� pro dosažení nov� vyt�ených cíl�? 

e) rozhodn� ne 
a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

17. Uvítali byste metodu firemního sebehodnocení, která by Vám 
napomohla ve faktické implementaci cyklu neustálého zlepšování 
(známého jako cyklus P-D-S-A nebo také P-D-C-A) do firemního 
života? 

e) rozhodn� ne 
a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

18. Souhlasíte s tím, že aktivní ú�ast vrcholového vedení je p�i 
aktivitách jako je firemní sebehodnocení, audity systému 
managementu jakosti, oce�ování pracovník�, atd. nezbytná a 
nezastupitelná? 

e) rozhodn� ne 
a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 

19. P�epokládáte zapojení svého podniku do sout�že o cenu za jakost 
�R v horizontu následujících 3 let? 

e) rozhodn� ne 


