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Abstrakt

Cílem práce je analyzovat současně zavedený systém managementu jakosti podle normy 

ISO 9001. Na základě zhodocení navrhnout implementaci zavedení moderních přístupů 

řízení sebehodnocení společnosti ve formě pomocí Modelu excelence EFQM jako cestu 

ke nalezení silných stránek a oblastí ke zlepšení. Práce obsahuje porovnání se systémem 

řízení jakosti jak na bázi ISO 9001, tak na bázi Modelu excelence EFQM. 

Klíčová slova: jakost, ISO 9001, Model excelence EFQM, sebehodnocení.

Abstract

The aim of my work is to analyze at the same time established the quality management 

system according to ISO 9001. On the basis of evaluated propose the implementation of 

the  introduction  of  modern  management  in  the  form  of  self-assessment  of  EFQM 

excelence  Model  as  a  way  to  find  strengths  and  areas  for  improvement.  The  work 

includes comparison with both the quality management system based on ISO 9001 and 

based on the EFQM excelence Model.

Key words: quality, ISO 9001, EFQM excelence Model, self.
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ÚVOD

V tržním hospodářství  má kupující  právo výběru mezi  konkurečními výrobky,  jejichž 

termín dodání, jakost a cena podstatně ovlivní rozhodování o nákupu. Pro úspěšný prodej 

našich výrobků na evropském či světovém trhu je podstatné zvýšení jejich jakosti.  Je 

důležité zdůraznit, že kvalita výrobku je dominantním kritériem úspěšnosti, jenž svým 

významem předstihuje v dané třídě výrobků dokonce i cenu.

Hlavním cílem práce je analyzovat konkrétní podnik v oblasti již zavedeného systému 

řízení  jakosti  podle  norem  ISO  9001.  Zhodnotit  přínosy  a  ekonomické  důsledky 

současného systému pro daný podnik. Navrhnout implementaci principů a metod Modelu 

excelence EFQM jako cestu ke zdokonalení a zvýšení výkonnosti společnosti.

V teoretické části práce se budu zabývat  koncepcemi a principy managementu jakosti 

uplatňovanými v současnosti. Podrobněji bude charakterizována norma ISO 9001:2000, 

kterou  analyzovaný  podnik  aplikuje  ve  svém  systému  managementu  jakosti.  Uvedu 

požadavky  na  jakost  podle  Modelu  excelence  EFQM,  popíši  principy  a  metody,  na 

kterých je Model založen.

Praktická část je zaměřena na analýzu systému jakosti v daném podniku. Jde o neustále 

vyvíjející se podnik, který v oblasti managementu jakosti již zavedl základní postupy.  V 

současné době hledá cesty, jak zkvalitněním svých služeb dosáhnout vyšších výkonů. 

Jako možnou cestu ke zvyšování  konkurenceschopnosti,  poznání sebe sama – silných 

stránek i oblastí ke zlepšení navrhuji aplikaci Modelu excelence EFQM.
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Při analýze systému řízení jakosti v podniku budu vycházet:

- z teoretického základu,

- z podnikových dokumentů, které mám k dispozici,

- z konzultací s odbornými pracovníky podniku,

- z řízených rozhovorů se zaměstnanci podniku,

- z vlastní pracovní zkušenosti v podniku.
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1. Cíle práce a metody zpracování

Hlavním  cílem  práce  je  analyzovat  výrobní  společnost,  která  se  zabývá  montáží  a 

opravou elektronických soustav počítačů, která má již zavedený systém řízení jakosti dle 

norem ISO. Do této  výrobní  společnosti  se budu snažit  zavést  moderní  přístup řízení 

jakosti na základě Modelu excelence EFQM.

Při  aplikaci  principů  Modelu  excelence  EFQM  bude  provedeno  sebehodnocení 

společnosti.  Aplikací  metody  sebehodnocení  podle  Modelu  excelence  EFQM  firma 

Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. odhalí oblasti pro zlepšování a možnosti dalšího růstu, 

protože  tento  model  zaručuje  komplexnější  pohled  na  fungování  podniku  než  v 

současnosti zavedený systém ISO.

2. Teoretické přístupy

2.1 Principy managementu kvality

Koncepce a principy managemetu jakosti jsou výsledkem dlouhého historického vývoje. 

Velký rozvoj přišel ve 20. století s rozvojem průmyslu, objevem nových technologií a 

nových statistických metod.

V současné době existují ve světovém měřítku tři základní koncepce managementu 

jakosti: 

a) koncepce ISO (International Organization for Standardization),

b) koncepce podnikových standardů, 

c) koncepce TQM (Total Quality Management). [1]

Jelikož analyzovaná společnost patři do skupiny malých a středních podniků, budeme se 

blíže zabývat koncepcemi ISO a TQM.
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Principy managemetu organizací z pohledu ISO a TQM stojí na velmi podobných 

základech.

Principy managemetu jakosti podle ISO řady 9000:2000:

− zaměření na zákazníka,

− vedení a řízení zaměstnanců,

− zapojení zaměstnanců,

− procesní přístup,

− systémový přístup k managementu,

− neustálé zlepšování,

− přístup k rozhodování zakládající se na faktech,

− vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. [1]

Principy TQM (dle EFQM Modelu excelence):

− orientace na výsledky

− zaměření na zákazníka,

− vůdcovství a stálost záměru,

− management prostřednictvím procesů a faktů,

− rozvoj a zapojení lidí,

− neustálé učení se, inovace a zlepšování,

− rozvoj partnerství,

− sociální odpovědnost. [1]

2.1.1 Principy managementu jakosti dle norem 

Tvorbou  mezinárodních  norem  se  zabývá  Mezinárodní  organizace  pro  normalizaci 

(International Organization for Standardization), označovaná jak ISO, která byla založena 

v roce 1947 v Ženevě. V současnosti existuje více než 13 000 norem ISO. 
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Koncepce ISO má univerzální charakter – je použitelná jak ve výrobních organizacích, 

tak v podnicích služeb, bez ohledu na jejich velikost. 

Normy  ISO  řady  9000  nejsou  závazné, ale  pouze  doporučující.  Jsou  v  souboru 

minimálních požadavků,  které by měly být  ve firmách uvedeny do života. Zkušenosti 

ukazují, že ani striktní uplatňování této koncepce nemůže zaručit základní cíl účinného 

managementu  jakosti,  tj.  plnou  spokojenost  a  loajalitu  zákazníků  včetně  dobrých 

ekonomických výsledků. Celá koncepce ISO musí být chápána jen jako začátek cesty ke 

špičkové jakosti.  [1]

Základní soubor norem obsahuje čtyři standardy: 

ISO 9000:2000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

Účel použití:

− je východiskem pro pochopení norem a definuje základní termíny a definice, které se 

používají  ve  všech  normách  souboru  a  které  budou  uživatelé  potřebovat,  aby  se 

vyvarovali nedorozumění při jejich používání. 

ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – Požadavky

Účel použití:

− norma  obsahující  požadavky,  které  se  používají  pro  posuzováí  schopností  plnit 

požadavky  zákazníka  a  aplikovatelné  požadavky  předpisů.  V  současné  době  je 

jedinou normou souboru, podle niž lze provádět certifikaci třetí stranou.

ISO 9004:2000 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti

Účel použití:

− norma,  obsahující  směrnice,  poskytuje  návod  na  neustálé  zlepšování  systému 

managementu  jakosti,  aby  byl  přínosem  pro  všechny  zainteresované  strany 

prostřednictvím trvalé spokojenosti zákazníka.

ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti anebo systému 

environmentálního managementu
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Účel použití:

− norma poskytuje  směrnice  pro ověřování schopnosti  systému dosahovat  stanovené 

cíle  jakosti.  Tuto  normu  mohou  organizace  používat  pro  interní  účely  nebo  pro 

auditování svých dodavatelů. [1]

Normy ISO jsou postaveny na určitých  zásadách jakosti.  Aplikace  těchto osmi  zásad 

může  vést  k  úspěšnosti  organizace  v  jakosti.  Tyto  zásady  byly  zpracovány  v  rámci 

projektu pro podporu jakosti č. 5/4/2005.

Obrázek - 1 : Principy managementu jakosti 

Pramen: [2]

Zásada 1 – Zaměření na zákazníka

Jelikož,  je každá organizace závislá  na zákaznících  musí  rozumět jejich současným a 

budoucím potřebám a musí plnit jejich požadavky a přejímat jejich očekávání. 
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V praxi aplikace tohoto systému vyžaduje:

− systematické zkoumání potřeb jednotlivých zákazníků,

− jejich rychlé a efektivní naplňování,

− provázanost cílů organizace s potřebami a očekáváními zákazníků,

− systematické měření spokojenosti zákazníků.

Zásada 2 – Vedení a řízení zaměstnanců (leadership)

Vedoucí osobnosti mají vytvářet prostředí, v kterém se mohou pracovníci plně zapojit při 

dosahování cílů organizace.

Patří sem zejména:

− deklarování vize, politiky a cílů,

− vytváření prostředí vzájemné důvěry mezi zaměstnanci,

− podporování vlastní aktivity zaměstnanců, přerozdělování odpovědnosti a pravomocí,

− motivace zaměstnanců k týmové práci a k procesůmm zlepšování,

− manažeři musí být pozitivním vzorem zaměstnanců.

Zásada 3 – Zapojení zaměstnanců 

Pracovníci  na  všech  úrovních  organizace  jsou  jejím základem a  jejich  plné  zapojení 

umožňuje využít jejich schopností ve prospěch organizace.

A to tím způsobem, že:

− vysvětluje důležitost všech činností zaměstnanců pro výsledky organizace,

− vede zaměstnance k odhalování slabých míst v jejich výkonnosti,

− trvale vzdělává zaměstnance na všech úrovních,

− hodnotí naplňování osobních cílů zaměstnanců a při jejich plnění jim pomáhá,

− odměňuje úsilí zaměstnanců za zvyšování výkonnosti atd.

Zásada 4 – Procesní přístup

Požadovaného výsledku se vždy dosáhne mnohem efektivněji,  jestliže  jsou činnosti  a 

zdroje  řízeny jako proces.  V systémech managementu  jakosti  musí  mít  každý proces 
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svého vlastníka, který je odpovědný za jakost výstupů a za efektivní průběh vlastního 

procesu.

K naplnění tohoto principu je nutné:

− systematicky  definovat  ty  procesy  v  organizaci,  jež  jsou  nutné  pro  dosažení 

plánovaných výsledků,

− definovat vlastníky procesů, odpovědnost, pravomoci,

− měřit výkonnost procesů a analyzovat výsledku pro objektivní rozhodování,

− zaměřovat se na klíčové faktory procesů – zdroje, metody a materiály. [2]

Obrázek - 2 : Základní model procesu

Regulátory
Vlastník procesu

vstupy ↓ výstupy

Dodavatel → PROCES → Zákazník

↑
Zdroje

Pramen: [2]

Zásada 5 - Systémový přístup k managementu 

Identifikování,  porozumění  a  řízení  vzájemně  souvisejících  procesů  jako  systému 

přispívá k efektivnosti a činnosti organizace při dosahování jejich cílů.

K aplikaci tohoto principu organizace musí:

− definovat svou strukturu procesů v systémech managementu jakosti,

− poznat návaznost těchto procesů a tuto propojenost deklarovat (v příručce jakosti),

− poznat nezávislost (ne však odtrženost) některých procesů,

− jednotlivé procesy popsat v takové míře podrobností, jaká je nutná pro jejich efektivní 

vykonávání.
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Zásada 6 - Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem organizace.

Je však nutné, aby v každé firmě:

− bylo soustavně rozvíjeno prostředí k tvořivé aktivitě zaměstnanců,

− byla výsledkem přezkoumání vedením rozhodnutí o směrech zlepšování a ne pouze o 

nápravných opatřeních,

− byly auditory, posuzovateli a všemi řídícími pracovníky identifikovány příležitosti ke 

zlepšování,

− byly  uvolňovány  potřebné  zdroje  pro  kontinuální  zlepšování  a  hodnocena  jejich 

efektivnost.

Zásada 7 – Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

Podmínkou úspěšné aplikace tohoto principu v malém podniku je zejména:

− sběr dostatečně přesných a spolehlivých dat z jednotlivých procesů v organizaci,

− využívání vhodných statistických nástrojů k analýzám a vyhodnocování dat,

− výcvik lidí k využití metod sběru a analýzy dat,

− ochota řídících pracovníků analyzovaná data využívat v procesech řízení,

− co nejširší zpřístupnění výsledků analýzy dat zaměstnancům.

Zásada 8 – Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje 

jejich schopnost vytvářet hodnotu.

Klíčovými aktivitami pro naplnění tohoto principu jsou:

− výběr klíčových dodavatelů,

− pravidelné hodnocení jejich okamžité výkonnosti,

− poskytování nejrůznější pomoci dodavatelům,

− sdílení a komunikování nejlepších praktik,

− účinná komunikace v průběhu celé doby trvání obchodních vztahů,
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− motivace dodavatelů ke zlepšování. [2]

2.1.2 Požadavky na systém managementu jakosti podle normy ČSN 
EN ISO 9001:2000

Analyzovaná společnost má již plně zavedený a fungující systém managementu kvality 

ISO dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. 

Norma ISO 9001:2000  specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, kterou 

může  organizace  používat  pro  zvýšení  spokojenosti  zákazníka,  a  to  plněním  jeho 

požadavků a aplikovatelných požadavků předpisů normu mohou rovněž používat interní i 

externí strany, včetně certifikačních orgánů, pro posuzování schopnosti organizace plnit 

požadavky zákazníků, požadavky předpisu a vlastní požadavky organizace. [2]

ISO 9001:2000 je upravena takovou formou, která je přijatelná pro uživatele, s termíny, 

které jsou snadno pochopitelné všemi podnikatelskými subjekty. Organizace, které usilují 

o  uznání  svých  systémů  managementu  jakosti,  mohou  použít  tuto  normu  pro  účely 

certifikace nebo registrace. [2]

Jestliže společnost přijme ISO 9001:2000, musí se snažit o spokojenost svých zákazníků 

a  o  neustálé  zlepšování  svého  systému  managementu  jakosti.  Organizace  by  měla 

plánovat a řídit procesy nezbytné pro neustálé zlepšování systému mnagementu jakosti. 

[2]
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Obrázek - 3 : Procesní model systému managementu jakosti

Pramen:  [2]

Všeobecné požadavky:

Organizace musí v  souladu s požadavky normy vytvořit,  dokumentovat,  uplatňovat a 

udržovat systém managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost. 

Základní požadavky na systém managementu kvality jsou: 

− identifikovat procesy a jejich vzájemné vztahy, posloupnosti a součinnosti,

− stanovit  kritéria  a  prostředky  pro  efektivní  fungování,  monitorování,  měření, 

analyzování a řízení procesů,

− zlepšovat  efektivnost  systému  managementu  jakosti,  včetně  zlepšování  těchto 

procesů,

− dosahovat  řízení  procesů  systému  managementu  jakosti,  které  jsou  zajišťovány 

externími zdroji v jiné organizaci, která ovlivňuje shodu výrobku. [2]
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Pochopení a využívání tohoto procesního přístupu je z hlediska souladu s ISO 9001:2000 

důležité, protože požadavky na dokumentované postupy byly dramaticky zredukovány.

Požadavky na dokumentaci

Dokumentace je základem pro porozumění systému, pro sdělování procesů a požadavků 

systému v rámci organizace, pro popisování systému jiným organizacím a pro stanovení 

efektivnosti jeho uplatňování. Dokumentovaný systém musí odrážet aktivity, které se pro 

zajištnění  shody  skutečně  provádějí.  Dokumentace  dokládá  postupy  tak,  aby  bylo 

následně možné doložit správné provádění činností. V obsahu dokumentace je uchováno 

know-how  podniku,  což  má  význam  zvláště  při  odchodu  některého  z  klíčových 

zaměstnanců. [1]

Rozsah dokumentace závisí na velikosti organizace a druhu činnosti, dále na složitosti 

procesů v organizaci a odborné způsobilosti zaměstnanců.

Podle Vebera [3] lze rozlišit dva základní typy dokumentace:

− operativní  řídící  akty,  které  se  využívají  především  k  okamžitým  manažerským 

zásahům, v praxi mívají podobu rozhodnutí, nařízení nebo opatření (např. rozhodnutí 

generálního ředitele...),

− dokumenty  s  relativně  trvanlivou  platností, které  se  používají  s  cílem 

standardizovat  určitou  činnost,  proces  či  prvek.  V praxi  mají  podobu organizačně 

technických dokumentů (např. příjem obchodních případů, řešení reklamací apod.) a 

mívají názvy jako řády, směrnice nebo postupy a provozně technických dokumentů, 

které upravují provozní a technické činnosti,  týkají  se hlavních výkonů organizace 

(např. výrobní výkresy, pracovní instrukce, technologické postupy, kontrolní postupy 

apod.).
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Jak jsem již uvedla na začátku, rozsah dokumentace systému managementu jakosti závisí 

na situaci v organizaci. Jako minimum musí dokumentace zahrnovat vhodné kombinace 

těchto dokumentů: 

− dokumenty  popisující  politiku  jakosti  podle  požadavku  normy  ISO  9001:2000  a 

obsahující cíle jakosti dle uvedené normy.

− Příručka jakosti  popisující součinnost procesů v systému managementu jakosti. V 

ISO 9001:2000 se požaduje,  aby organizace měla příručku jakosti,  a aby příručka 

splňovala  určité  požadavky.  Příručka  musí  obsahovat  dokumentované  postupy 

týkající se procesů systému nebo na ně odkazovat.

− Musí existovat dokumentované postupy popisující systém. Tyto dokumenty musí 

být  buď  součástí  příručky  jakosti  nebo  se  na  ně  musí  odkazovat.  Norma  ISO 

9001:2000 výslovně vyžaduje “dokumentované postupy” pozice na šesti místech, je 

však třeba si uvědomit, že organizace musí mít dokumentaci procesů systému a jejich 

vzájemné  součinnosti.  Spolu  s  příručkou  tyto  dokumentované  postupy  poskytují 

mechanismus pro sdělování těchto procesů v rámci organizace.

− Podle  potřeby  se  požaduje  další  systémová  dokumentace pro  dokumentování 

posloupností  a  činností  nutných  pro  fungování  systému.  Vedle  příručky  jakosti  a 

dokumentovaných  postupů  se  zvlášť  požaduje,  aby  organizace  vypracovala  další 

dokumentaci potřebnu pro řízení procesů. [2]

Je jednoznačné, že rozsah výše požadované dokumentace je závislý na velikosti a typu 

organizace, složitosti a součinnosti procesů organizace a odborné způsobilosti pracovníků 

organizace.
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2.1.3 Implementace ISO NOREM

Organizace, která hodlá aplikovat koncepce ISO, by měla projít těmito kroky: 

1. Rozhodnutí o přijetí koncepce ISO – záleží zde na vrcholovém vedení podniku.

2. Analýza současného stavu – tým odborníků analyzuje, zda současná podniková 

realita odpovídá požadavkům ISO řady 9000.

3. Vzdělávání zaměstnanců – je nutné, aby všichni zaměstnanci prošli počátečním 

vzdělávacím  programem,  jehož  účelem je  osvěta,  přesvědčení  o  naléhavosti  a 

smyslu zavedení managementu jakosti.

4. Popis a dokumentování sytému jakosti -  všechny procesy managementu jakosti 

v podniku musí být popsány v soustavě dokumentů.

5. Prosazení  dokumentovaných  postupů  do  podnikové  praxe –  zpracované 

směrnice a pokynu musí být zavedeny do praxe.

6. Běžné  působení  systému jakosti  v  podniku  –  po  určité  době  by  mělo  být 

samozřejmostí plnění požadavků norem ISO řady 9000.

7. Další  rozvoj  systému jakosti  – i  po certifikaci  podniku musí  podnik věnovat 

stejné úsilí zdokonalováním systému jakosti. [1]
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2.1.4  Certifikace systému managementu jakosti dle norem ISO

Obrázek - 4 : Certifikace systému managementu jakosti 

Pramen: [2]

− I poměrně malá organizace se musí stát světovým výrobcem a dodavatelem výrobků 

ve své třídě.

− Vytváření řetězců na bázi vzájemně výhodných vztahů umožňuje snižování nákladů.

− Aplikace  statistických  metod  způsobem  označovaným  jako  “Six  Sigma” 

dosahováním extrémní přesnosti procesů, která dovoluje určité kolísání polohy, aniž 

by se to projevovalo výraznějším nárůstem podílu neshodných výrobků. [2]

Ke  splnění  těchto  předpokladů  vede  právě  dodržování  určitých  zásad  a  principů 

managementu. Pro snadnější vyhledávání důvěryhodných dodavatelů byl vyvinut institut 

certifikace. [1]

Certifikát je doklad o tom, že identifikovaný objekt vykazuje v čase stabilizovanou shodu 

s  uznávaným  standardem.  Certifikace  je  doplňkem  povinného  posuzování  shody  u 
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výrobků, které by mohly být pro své uživatele nebezpečné, v tomto případě je shoda s 

bezpečnostími požadavky vynutitelná podle právních předpisů. [1]

Certifikáty  systémů  managementu  jakosti  dosvědčují  systematické  a  průzračné  řízení 

organizace,  zaměřené  na  neustálé  zlepšování  činností  a  to  naplňováním potřeb  všech 

zainteresovaných  stran.  Předpokladem certifikace  je  vytvoření  systému,  v  němž  hrají 

aktivní roli tři strany:

− Výrobce – dodavatel – organizace, která nabízí produkt druhé straně.

− Zákazník – odběratel – subjekt, který má potřebu získt produkt od první strany.

− Certifikační orgán – subjekt, který má důvěru první i druhé strany, jeho úkolem je 

posoudit fungování dokumentovaného systému řízení jakosti.

Certifikátem dává organizace na trh svědectví o důvěryhodnosti dodavatelské organizace 

a její schopnosti plnit požadavky zainteresovaných stran v rozsahu a na úrovni obvyklé v 

dané době. Je to jakási záruka jakosti výrobků či služeb, které certifikovaná organizace 

dodává na trh. [2]
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2.2  Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 

Přístup  TQM  (Total  Quality  Management) se  začal  používat  během  druhé  poloviny 

dvacátého století zejména v Japonsku, následně v USA a v neposlední řadě i v Evropě. 

Hlavní charaktristika tohoto přístupu je, že není založen na předem přesně definovaných 

požadavcích. V praxi je tento přístup uskutečňován především prostřednictvím různých 

modelů a slouží k posuzování úrovně řízení organizací. [2]

Rysy tohoto přístupu jsou patrné již z názvu:

Total – jde o zapojení všech pracovníků organizace.

Quality – jde o pojetí  jakosti,  jak ve směru splnění očekávání zákazníků,  tak 

jako  vícerozměrný  pojem  zahrnující  nejen  výrobek  či  službu,  ale  i 

proces, činnost.

Management  – řízení je zahrnuto jak z pohledu taktického, operativního i strategic-

kého, tak z pohledu manažerských aktiv. [2]

Koncepce  TQM  se  realizuje  prostřednictvím  různých  modelů.  Principy  hodnocení  a 

příslušná  kritéria  vypracovala  Evropská  nadace  pro  management  kvality  (EFQM  – 

European Foundation for Quality Management).  Takto koncepce není nijak svázána s 

normami a předpisy, ale je otevřeným systémem zahrnujícím vše pozitivní, co může být 

využito pro rozvoj podniku. 

Dalšími používanými metodami jsou: 

− japonská koncepce Kaizen,

− metoda Six Sigma (především rozšířena v USA),

− metodika MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award), jedná se o obdobu 

evropské ceny za jakost udělovanou v USA. [2]
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2.2.1 Charakteristika a popis Modelu excelence EFQM

Filozofie Modelu EFQM je definována následujícím způsobem: 

− orientace na výsledky – dosahování výsledků, které uspokojí všechny strany,

− zaměření na zákazníka – vytváření hodnoty pro zákazníky,

− vůdcovství a stálost záměru – vůdcovství odvozené od vize,

− management prostřednictvím procesů a faktů – řízení organizace prostřednictvím 

souboru systémů, procesů a faktů,

− rozvoj a zapojení pracovníků – příspěvky zaměstnanců, 

− neustálé učení se, zlepšování a inovace – efektivní změna s využitím procesů učení 

se k tvorbě inovací a příležitostem ke zlepšení,

− vzájemně prospěšné partnerství – rozvíjení a udržování partnerství,

− sociální  odpovědnost –  aktivity,  které  jsou  daleko  za  rámec  minimálních 

legislativních požadavků, a kterými organizace usiluje o pochopení a uspokojování 

všech očekávání zainteresovaných stran ve společnosti. [1]

Oficiální název modelu je: 

The EFQM excellence Model, který je zároveň registrovanou značkou.

EFQM Model excelence obsahuje devět základních a třicetdva dílčích kritérií.

Pět základních kritérií – nástroje a prostředky – jsou spojeni s tím “JAK”, pod čím si 

můžeme  představit,  například,  jak  organizace  pracuje,  jaké  přístupy  a  metody  jsou 

využívány k dosahování vize, politiky a strategie. Zbývající čtyři kritéria pojednávají o 

výsledcích  -  “CO”  organizace  dosahuje  ve  všech  významných  oblastech  činností. 

Procenta nebo body určují váhu hlavních kritérií.

Je  aplikovatelný  ve  všech  druzích  organizací  bez  ohledu  na  charakter  nabízených 

produktů a velikost. [2]
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Obrázek - 5 : Model excellence EFQM

 Pramen: [2]

EFQM Model excelence je popsán následujícím způsobem: 

− každé kritérium je nejprve definováno,

− dílčí  kritéria  jsou  charakterizována  soustavou  bodů,  které  je  potřeba  chápat  jako 

jakési doporučení.

Kritérium 1: Vedení (10%) 

Zde hraje vůdčí roli management organizace.  Jen nejlepší vůdcové podporují naplnění 

vizí podniku a jeho poslání a mise. Toto kritérium se zaměřuje na způsoby, jakými jsou 

tyto hodnoty implementovány do podniku.

Dílčí kriteria: 

1a) Vůdcové rozvíjejí misi, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury Excelence.
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1b)  Vůdcové  jsou  osobně  zapojeni  do  toho,  že  systém  managementu  organizace  je 

rozvíjen, uplatňován a neustále zlepšován.

1c) Vůdcové spolupracují se zákazníky, partnery a zástupci společností.

1d) Vůdcové neustále prosazují u zaměstnanců organizace kulturu Excelence.

1e) Vůdcové identifikují a prosazují změny v organizaci. [2]

Kritérium 2: Politika a strategie (8%)

Uplatňování misí a vizí prostřednictvím rozvoje strategie orientované na zainteresované 

strany. Politika, cíle, procesy a plány umožňují naplňování této strategie.

Dílčí kritéria:

2a) Politika a strategie jsou založeny na bázi současných a budoucích potřeb i očekávání 

zainteresovaných stran.

2b) Politika a strategie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, výzkumu a 

učení se a externě orientovaných aktivit.

2c) Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány.

2d)  Politika  a  strategie  jsou  komunikovány  a  rozšiřovány  prostřednictvím  rámce 

klíčových procesů. [2]

Kritérium 3: Lidé (9%)

Toto  kritérium je  orientováno na  řízení,  rozvíjení  a  uvolňování  celkového  potenciálu 

zaměstnanců na úrovni jednotlivců, týmů i celé organizace. Komunikují se zaměstnanci, 

odměňují je takovým způsobem, aby to bylo pro zaměstnance motivující.

Dílčí kritéria:

3a) Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zlepšovány.

3b) Znalosti a kompetence lidí jsou identifikovány, rozvíjeny a trvale udržovány.

3c) Zaměstnanci jsou angažováni a zmocněni k vykonávání procesů.
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3d) Zaměstnanci a organizace spolu komunikují a vedou dialog.

3e) Zaměstnanci jsou odměňováni, veřejně uznáváni a je o ně náležitě pečováno. [2]

Kritérium 4: Partnerství a zdroje (9%)

Toto kritérium je zaměřeno na externí partnerské vztahy i vztahy s dodavateli v zájmu 

podpory strategie podniku. 

Dílčí kritéria:

4a) Externí partnerské vztahy jsou řízeny.

4b) Finanční zdroje jsou řízeny.

4c) Věnuje se péče budovám, zařízením a materiálům.

4d) Jsou rovněž řízeny technologie v organizaci.

4e) Znalosti a informace jsou řízeny. [2]

Kritérium 5: Procesy (14%)

Zaměřujeme se zde na procesy, které by měly plně uspokojovat jak zákazníky, tak další 

zainteresované strany.

Dílčí kritéria:

5a)  Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny.

5b)  Procesy  jsou  zdokonalovány  a  inovovány  podle  potřeb  plného  uspokojování  a 

zvyšování hodnoty pro zákazníky i pro další zainteresované partnery.

5c)  Výrobky  a  služby  jsou  navrhovány  a  zdokonalovány  v  souladu  s  potřebami  a 

očekáváním zákazníků.

5d)  Realizuje se výroba, dodávání a servis produktů organizace.

5e)  Vztahy se zákazníky jsou řízeny a zlepšovány. [2]

Kritérium 6: Výsledky vzhledem k zákazníkům (20%)

Měření a dosahování výsledků s ohledem na zákazníky. Pohled zákazníků na podnik. 
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Dílčí kritéria:

6a) Měřítka vnímání ze strany zákazníků, zahrnující celkový image organizace, výrobky 

a služby, prodej, servis a loajalita.

6b) Další ukazatelé výkonnosti, jež jsou organizací využívány k monitoringu, kam patří 

reklamace, konkurenční schopnost, atd.). [2]

Kritérium 7: Výsledky vzhledem k zaměstnancům (9%)

Měření a dosahování výsledků s ohledem na zaměstnance.

Dílčí kritéria:

7a) Měřítka vnímání zaměstnanci, zahrnující oblast motivace, spokojenosti lidí atd.

7b) Ukazatele výkonnosti, jako jsou úspěchy v předávání kompetencí, angažovanosti atd. 

[2]

Kritérium 8: Výsledky vzhledem ke společnosti (6%)

Měření a dosahování výsledků s ohledem na společnost.

Dílčí kritéria:

8a)  Měřítka  vnímání  společnosti,  zahrnující  např.  chování  vůči  občanům  regionu, 

angažovanost ve veřejných projektech (včetně vzdělávání), redukci nepříznivých dopadů 

produkce na prostředí atd.

8b)  Ukazatele  výkonnosti,  mimo  jiné  i  změny ve  vývoji  zaměstnanosti,  spolupráce  s 

úřady v oblasti certifikace, zahraničního obchodu, rozsah získaných ocenění, atd. [2]

Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti (15%)

Měření a dosahování výsledků s ohledem na klíčové prvky jejich politiky a strategie.
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Dílčí kritéria:

9a) Klíčové výsledky jak finanční, tak i mimofinanční (podíl na trhu, setrvání na trhu).

9b) Klíčové ukazatele výkonnosti definované vůči procesům, externím zdrojům, majetku, 

informacím, znalostem atd. [2]

Díky  tomuto  modelu,  je  možné  srovnávat,  čeho  organizace  dosáhla.  Vrcholový 

management rozhoduje, v jaké oblasti se organizace musí zlepšit s ohledem na zdroje 

organizace. 

2.2.2 Implementace principů a metod Modelu Excelence EFQM

 

Jak jsem se již výše zmínila, při zavedení Modelu excelence EFQM zjistíme silné stránky 

společnosti v systému řízení i v našich procesech. Odhalíme, kde jsou naše oblasti pro 

zlepšení a jak si je do budoucna udržet, míru vyzrálosti našeho systému řízení a jestli jsou 

principy řízení uplatňovány v naší organizaci efektivně.

Zásadním faktorem úspěšnosti je, aby byl management organizace hluboce přesvědčen o 

výhodnosti a užitečnosti aplikace Modelu EFQM.

V návaznosti  na to,  by měl  být  vypracován harmonogram postupu a plán.  Vrcholové 

vedení určí koordinátora týmu a ten rozhodne, jaké techniky budou zvoleny, aby byly co 

nejvhodnější  pro  organizaci.  Na  základě  rozhodnutí  se  analyzují  zdroje  a  časová 

náročnost procesu. [2]

V  dalším  kroku  je  nutné  sestavit  tým,  definovat  jeho  kompetence  a  odpovědnosti. 

Součástí  je samozřejmě i výcvik týmu posuzovatelů. [2]

Vrcholové vedení musí komunikovat se všemi zaměstnanci organizace o účelu, cílu a 

průběhu zavedení a aplikace Modelu EFQM.
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Dále  musíme  nějakým  způsobem  sesbírat  potřebná  data,  k  tomu  můžeme  využít 

následující postupy: [2]

− vedení interview se všemi zainteresovanými osobami. Toto interview může být jak 

individuální, tak i skupinové,

− pozorováním toho, jak zaměstnanci pracují, jejich chování,

− analýzou záznamů nejrůznějšího druhu.

Komplexnost  dat  je  velmi  důležitou  podmínkou  k  dobrému  průběhu.  Z  jakéhokoliv 

sebehodnocení  musí  být  vypracována  zpráva,  která  má  vrcholové  vedení  posuzované 

organizace komplexně informovat o všech zjištěních a doporučeních.

Celkovým  výstupem  je  identifikace  klíčových  silných  a  slabých  stránek,  prioritních 

oblastí pro zlepšování a identifikace kritických indikátorů výkonnosti.  Dále je navržen 

další  postup  prací,  jejímž  uvedením do  podnikové  praxe  bude  dosaženo  zlepšení  ve 

stanovených oblastech.  Dosažené zlepšení  musí  být  vyhodnoceno provedením nového 

sebehodnocením  a  na  základě  toho  je  opět  provedena  analýza  závěrů  a  celkové 

zhodnocení dosaženého zlepšení. [2]

Dodržování výše zmíněného algoritmu samozřejmě není povinné, ale potvrzuje účelnost 

a vhodnost jeho přijetí jako základu k procesu sebehodnocení.
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2.2.3 Techniky sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM

Model excelence EFQM je používán právě pro účel sebehodnocení. Zejména zásluhou 

Evropské nadace pro management  jakosti  je v současnoti  k dispozici  několik  technik 

sebehodnocení: [2]

− technika “pro forma”,

− technika workshopu,

− technika dotazníková,

− technika maticového digramu,

− technika zapojení spolupracovníků,

− technika simulace Evropské ceny za jakost (EQA). [1]

Uvedené techniky se mezi sebou liší zejména svou náročností na zdroje, dobou trvání, 

komplexnosti a objektivitou výsledků.

V  našem  případě  použijeme  techniku  “pro  forma”,  jejíž  charakteristickým  rysem  je 

využítí předem vytvořených formulářů. Použijeme dle doporučení ke každému k dílčích 

kritérií EFQM Modelu excelence jeden formulář, který bude obsahovat následující: [1]

1. definici příslušného kritéria,

2. oblasti,  kterým  bude  nutné  věnovat  pozornost,  resp.  otázky,  které  budou 

využívány,

3. prostor pro záznam zjištěných skutečností, 

4. prostor  k  dostatečnému  podrobnému  výčtu  silných  stránek  a  příležitostí  ke 

zlepšení,

5. místo k bodovému, respektive procentnímu hodnocení. [2]
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Tato technika je zatím nejvíce používaná. Typické je to, že tým posuzovatelů pracuje s 

předem vytvořenými formuláři, které slouží jako:

− nosiče  informací,  jak  pro  posuzovatele  samotné,  tak  i  pro  další  zaměstnance 

organizace,

− vnější paměť posuzovatelů s výčtem všech podstatných oblastí,

− záznamové médium k zápisu všech zjištěných skutečností a získaných důkazech,

− základ pro vytvoření sebehodnotící zprávy. [2]

Základní kroky při aplikaci sebehodnocení technikou “pro forma”:

1. Rozhodnutí vrcholového vedení organizace 

2. Zpracování harmonogramu sebehodnocení

3. Výběr a jmenování týmu interních posuzovatelů

4. Výcvik týmu interních posuzovatelů

5. Příprava formulářů a jejich přezkoumání

6. Rozdělení rolí v týmu interních posuzovatelů

7. Sběr dat o reálném stavu organizace

8. Zpracování dat a posouzení jejich komplexnosti

9. Identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšování

10. Zpracování sebehodnotící zprávy

11. Projednání sebehodnotící zprávy vrcholovým vedením. [2]

Výhody  této  techniky  jsou  především  v  tom,  že  vyplňování  předem  připravených 

formulářů je snadnější, poskytuje maximální seznam silných stránek i oblastí pro zlepšení 

výkonnosti  organizace,  dokumentuje  přímé  důkazy dle  reality  a  přesnost  procentního 

vyhodnocení.  Tato  technika  je  vhodná  jako  vůbec  první  sebehodnocení  v  jakékoliv 

organizaci. Model EFQM používá pro účely hodnocení logické schéma RADAR. [2]
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Hodnocení logickým schématem RADAR: 

Jde o logické hodnotící schéma, které ve svém komplexu představuje nejnáročnější, ale 

současně i nejobjektivnější alternativu vyhodnocování reálného stavu systémů řízení ve 

vztahu k EFQM Modelu excelence. Název RADAR je v podstatě zkratkou:

R – results - výsledky,

A – approach – přístup,

D – deployment – rozšíření,

A – assessment – posuzování,

R – review – přezkoumání. [2]

Část Předpoklady:

Perspektiva - Přístup  – v první řadě se musí každý z posuzovatelů zaměřit,  jak daná 

organizační  jednotka pracuje a jak hodlá pracovat pro každé subkritérium zdůvodnění 

proč.  Kde bereme v úvahu:

− vhodnost používaných metod, technik kolektivu i jednotlivců a také nástrojů,

− zda procesy v organizaci existují a dobře fungují,

− jestli při práci jsou brány v úvahu zájmy všech zainteresovaných stran,

− zda přístupy k realizaci procesů podporují vizi, misy a strategie organizace. [2]

Bodové hodocení přihlíží k těmto atributům:

Správnost:

− přístup je zcela racionální,

− procesy byly dobře definovány a navrženy,

− přístup odráží potřeby zainteresovaných stran.

Integrace:

- přístup podporuje politiku a strategii,
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Perspektiva - Rozšíření – je orientována na to, aby interní posuzovatelé byli schopni 

hodnotit, jak jsou uvnitř organizace zvolené přístupy rozšířeny, jak jsou implementovány 

a jak je toto přerozdělování (rozšíření) systematické. [2]

Používáme atributy:

Přístup je implementován.

Přístup je dostatečně strukturován.

Perspektiva - Posuzování  a přezkoumání – zde se musí interní posuzovatelé věnovat 

tomu, jak organizace pravidelně přezkomává používaných přístupů a metod včetně jejich 

vhodnosti, efektivnosti a míry účelného rozšíření. [2]

Zahrnujeme sem tyto atributy:

Měření:

− je realizováno pravidelné měření efektivnosti přístupu a přerozdělení.

Učení se:

− učící se aktivity jsou užívány k identifikaci a sdílení nejlepších praktik a příležitostí 

ke zlepšování.

Zlepšování:

− výstupy z měření a učení se jsou analyzovány jako vstupy pro zlepování. 

Část Výsledky

Perspektiva - Výsledky – zde jsou posuzována všechna dílčí kritéria výsledkové části 

Modelu  EFQM.  Soustředíme  se  zde  na  úroveň  a  rozsah  působnosti  všech  výsledků 

organizace, které podporují naplňování její vize, politiky a strategie. Celkové hodnocení 

interních posuzovatelů je zde postaveno na posuzování úrovně dosahovaných výsledků a 

rozsahu působnosti výsledku.
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Bereme v zřetel tyto atributy:

Trendy:

− trendy jsou pozitivní a nebo trvá dobrá výkonnost.

Cíle:

− cíle byly dosaženy,

− cíle jsou přiměřené.

Porovnání:

− výsledky porovnané s jinými jsou dobré.

Příčiny:

− výsledky jsou dosaženy díky přístupům.

Trendy:

− výsledky jsou dosaženy v relevatních oblastech. [2]

Tabulka - 1 : RADAR – Tabulka pro kritéria v části “nástroje a prostředky” 

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem

Přístup je 
implementová

n

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem
Měřen

í
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

1a)

           
Pramen: autor

Tabulka - 2 : RADAR – Tabulka pro kritéria v části “výsledky”

Výsledky Rozsah  

Trendy Cíle Porovnání Příčiny Celkem Trendy Celkem
Celkem 

6a)

        
Pramen: autor
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Tabulka  -  3  :   Možná forma vyhodnocovací  tabulky  pro kritéria  v  části  “nástroje  a 

prostředky”  metodou RADAR

Pramen: [1]

Tabulka - 4 :  Možná forma vyhodnocovací tabulky pro kritéria v části “Výsledky”

Pramen: [1]
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Tabulka - 5 :  Možná forma sumarizační vyhodnocovací tabulky obou kritérií

Pramen: [1]

2.3 Zhodnocení teoretických poznatků

2.3.1  Srovnání systému managementu jakosti dle normy ISO a 
Modelu excelence EFQM

Rozdíl mezi ISO a EFQM je například v tom, že u ISO modelu musí organizace dát vše 

povinně  do  oficiálních  dokumentů.  To  je  pak  periodicky  kontrolováno  pomocí  ISO 

standardů.  Norma ISO např.  zavádí  cíl  organizace,  produkt  nebo službu  a  specifické 

postupy.  Dává definice  konceptů  kvality  a  návody k jejich  zavedení.  ISO 9001:2000 

představuje  systém  kvalitního  řízení,  založený  na  certifikaci,  normy  jsou  dobrým 

předpokladem pro zavedení interních auditů kvality. 

V současnosti je rozšířenější přístup podle norem řady ISO 9000. Tento systém pomáhá 

organizacím zlepšit pořádek, zprůhlednit činnosti, vyjasnit vztahy a odpovědnosti, zlepšit 
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úroveň dokumentace a záznamů. Slouží ke zvýšení úrovně kvality produkce a zvýšení 

důvěryhodnosti organizace u zákazníků.

Má ale i nedostatky, a to v tom, že systém managementu není dostatečně provázaný s 

ekonomickou  úspěšností  podniku a  uplatňovanými  personálními  přístupy,  je  zde  také 

slabá motivace k neustále se zlepšujícím firemním procesům a činnostem. Organizace 

potom dodržuje jakési normy,  ale nedává dále možnost k dalším příležitostem pro její 

rozvoj.

Na rozdíl od toho, Model excelence EFQM je jakási cesta k dodržení výjimečné kvality 

ve všech činnostech firmy.  Model EFQM používá více než 30000 organizací v celém 

světě, aplikují ho především největší a nejuznávanější evropské společnosi.

Prvním rozdílem  mezi  ISO normami  a  EFQM Modelem je  orientace  na  výsledky  a 

sociální odpovědnost firmy.

Obrázek - 6 : Srovnání konceptu managementu jakosti

Pramen [2]

Samozřejmě, že oba přístupy mohou fungovat v jedné organizaci. Na první pohled je lze 

porovnat a najít shodu v základních principech, na nichž jsou oba přístupy postaveny. 

Také ale nalezneme rozdíly, které spočívají právě ve větší komplexnosti Modelu. Prvním 

takovým  rozdílem  je  orientace  na  výsledky.  V  řeči  Modelu  jde  zejména  o  to,  jak 

organizace měří a předjímají potřeby a očekávní zainteresovaných stran, monitorují jejich 
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vnímání. Shromážděné informace napomáhají organizaci při zdokonalování a dosahování 

výsledků u zákazníků,  zaměstnanců a  dalších  zainteresovaných  stran.  Tím organizace 

dosáhne přidané hodnoty pro všechny zainteresované strany, zabezpečí si tak dlouhodobý 

úspěch  na  základě  pochopení  současných  i  budoucích  potřeb  a  očekávání  svých 

zainteresovaných stran. 

Dalším konceptem, který není zahrnut  v ISO normách je sociální  odpovědnost firmy. 

Zjednodušeně  řečeno,  jde  o  etický  přístup,  o  etiku  podnikání.  To  znamená,  že  je 

organizace vůči svým zainteresovaným stranám transparentní a zodpovědná. Uvažuje o 

sociální odpovědnosti a ekologické udržitelnosti jak nyní, tak pro budoucnost a aktivně ji 

podporuje. To má za následek rostoucí hodnotu firemní značky,  loajalitu  zákazníků a 

zvýšenou důvěru zainteresovaných stran.

V organizaci certifikované podle ISO lze tam, kde končí norma, plynule navázat právě 

uplatňováním Modelu. Samotný Model v sobě zahrnuje jakožto součást řízení procesů i 

využití  systémových norem pro řízení  kvality.  Je však třeba si  uvědomit,  že aplikace 

norem  ISO  9000  není  nutnou  podmínkou  pro  zavedení  Modelu.  Model  může  být 

aplikován, aniž by firma byla certifikována podle ISO 9001. Zatímco ISO vyžaduje popis 

procesů v organizaci, Model se snaží o pochopení širších souvislostí jejich fungování.

Lze tedy říci, že každý z přístupů má indikovanou oblast použití.  Excelentní evropské 

organizace kombinují oba přístupy, systémové řízení procesů dle norem ISO a propojení 

procesů  s  politikou  a  strategií  organizace  a  vazbou  na  zainteresované  strany  podle 

Modelu excelence EFQM a využívají jejich synergického efektu.
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4. Analýza současného stavu ve firmě

4.1 Základní údaje o firmě Wistron InfoComm (Czech), s. r. o.

Společnost Wistron  InfoComm  (Czech)  s.r.o.,  vznikla  v  roce  2007  jako  jedna  z 

dceřinných  společností  tajwanské  společnosti  Wistron  Corporation.  Hlavní  činností 

společnosti je výroba a opravy elektrických zařízení, jako jsou servery, osobní počítače a 

LCD televizorů.
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Základní údaje o společnosti:

Název společnosti: Wistron InfoComm (Czech), s. r. o.
IČO: 27714152
Sídlo: Brno – Slatina, Tuřanka 102

Předmět podnikání:

Statutární orgán:

Joseph Hsu – jednatel společnosti

Vlastníci společnosti

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2007 jsou:

Wistron Service B.V. 90%

WISTRON HONG KONG LIMITED 10%

Organizační struktura

Společnost je rozdělena do dvou provozních oddělení - výrobní a opravárenské, obě tato 

oddělení se nacházejí v Brně. Každé oddělení má své vlastní útvary přípravy, výroby a 

prodeje. Kromě toho, společnost má personální oddělení, finanční oddělení, IT oddělení. 

Tato oddělení poskytují služby jako jsou strategické plánování, finance, lidské zdroje a 

informační technologie oběma provozním oddělením. 

4.2 Firemní kultura

Zákazníkům se společnost snaží nabídnout perfektní výrobky a excelentní servis. Víme, 

že nejen inteligentní technologie, moderní výrobní zařízení, high-tech prostředí, ale také 

zajištění  bezpečnosti  a  profesionálního  přístupu všech  našich  pracovníků  je  klíčem k 

úspěchu. 

Společnost  se  vyznačuje  přátelským  a  otevřeným  přístupem  v  jednání  se  všemi 

zaměstnanci, kteří se mohou těšit z uznání a ocenění.  Spokojenost zaměstnanců je pro 

tuto společnost velmi  podstatná  a důležitá.  Pokud kdokoliv  z našich zaměstnanců má 

návrh na vyřešení otevřených otázek, problému či  vylepšení, může se obrátit přímo na 
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svého  nadřízeného  a  nebo  kontaktujte  personální  manažerku.  Pokud  bude  mít 

zaměstnanec neshody se svým kolegou, které z důvodu férovosti a otevřenosti  nechce 

projednat  se svým přímým nadřízeným,  má možnost  se obrátit  na manažera oddělení 

nebo na personální manažerku.

Součástí  firemní  kultury  je  politika  sociální  odpovědnosti  (Wistron  Corporate  Social  

Responsibility Policy) a  Kodex chování elektronického průmyslu (EICC) . Jde o souhrn 

standardů, jejichž cílem je zajistit,  aby pracovní podmínky v elektronickém průmyslu 

byly bezpečné a aby se zaměstnanci bylo zacházeno důstojně a s úctou a aby výrobní 

postupy byly v souladu s životním prostředím. Součástí firemní kultury jsou také Pravidla 

chování zaměstnance.

4.3 Komunikace

Komunikace je důležitým základem pro spokojenost zaměstnanců a úspěch společnosti. 

Pro  zajištění  dobře  fungujícího  interního  systému  komunikace  společnost  využívá 

následujících kanálů:  

• Pravidelné schůzky týmů s nadřízeným

• Informační schůzky s vedením společnosti

• Informační nástěnka pro zaměstnance WCZ

• Schránka podnětů od zaměstnanců

• xmsTraining Web

• Další info materiály v tištěné podobě přístupné na personálním oddělení
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4.4 Zavedený systém managemetu jakosti ve společnosti

Jak  jsem již  dříve  uvedla,  společnost  již  zavedla  systém managementu  jakosti  podle 

normy  ISO  9001:2000,  jelikož  bylo  třeba  si  přesně  vyjasnit  vztahy  na  pracovišti, 

kompetence a odpovědnosti, stanovit si závazné pracovní postupy. Systém managementu 

jakosti  je  ve  firmě  zaveden  po  dobu  jednoho  roku.  Management  i  zaměstnanci 

společnosti jsou aktivní součástí systému a lze říci, že i po takto krátkou dobu, systém 

plní  svoji  funkci  a  zavedení  systému  jakosti  se  promítlo  do  každodenní  praxe. 

Management podniku si uvědomuje přínos zavedení systému managementu jakosti.

5. Návrh řešení

5.1 Sebehodnocení podle Modelu EXCELENCE EFQM

Vzhledem k tomu, že jsem se stala členkou týmu při závádění Modelu excelence EFQM, 

jsem ke všem možným informacím měla přímý přístup, vyjadřovala  jsem své názory, 

předkládala důkazy a spolurozhodovala o výši bodového hodnocení. Náš tým v čele s 

vedoucím  kvality,  kvality  inženýrem,  mě,  jako  představitelkou  finančního  oddělení, 

kolegyní  z  personálního  oddělení  a  kolegou z  oddělení  péče  o  zákazníky  vypracoval 

první sebehodnocení podniku. 

Pro  sebehodnocení  firmy  jsme  použili  sebehodnotící  formulář  a  Matici  bodového 

hodnocení  RADAR,  ze  kterého  jsme  vycházeli.  Byl  sestaven  tak,  že  se  každé 

subkritérium posuzuje jednotlivě, což nakonec slouží i pro přehlednost.

Ke každému subkritériu jsme si hned na začátku stanovili, co všechno toto subkritérium 

zahrnuje a na jaké otázky bychom se měli ptát, abychom dosáhli požadujících odpovědí. 

Body  jsme  přiřazovali  podle  toho,  zda  existují  či  neexistuí  důkazy.  Body  byly 
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přiřazovány ve rozsahu 0 – 100 bodů.  U každého jednotlivého subkritéria je na konci 

spočítán průměr všech přiřazených bodů.

5.2 Praktické zavedení Modelu Excelence do společnosti

1.Vedení

1a) Vůdcové rozvíjejí misi, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury Excelence

Otázky, zda všichni vedoucí pracovníci organizace:

o rozvíjejí poslání a vize organizace,

o přezkoumávají  a vytvářejí  vzory etiky a hodnot, které podporují  tvobu kultury 

organizace,

o přezkoumávají  a  zlepšují  efektivnost  jejich  vlastního  vedení  a  jednání  podle 

budoucích požadavků vedení a řízení,

o osobně a aktivně se zapojují do činností zlepšování,

o stimulují  a  podporují  sdílení  pravomocí,  kreativity  a  inovací,  např.  změnami 

organizační struktury, financováním vzdělávání a činností zlepšování,

o povzbuzují a podporují využívání výsledků vzdělávacích činností,

o stanovují priority činností zlepšování,

o povzbuzují a podporují spolupráci v organizaci.

Důkazy:

Vytvoření politiky a cílů kvality, politika BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a 

enviromentu. Existuje zde proaktivní přístup při zavádění manažerských systémů QMS 

(Quality  management  system),  EMS  (Environment  Management  System)  a  OHSAS 

(Occuation  Health  and  Safety  Management  Systems)  –  podpora  enviromentálních 

programů na úrovni RoHS a Green produkt.

Existuje  zde  “schránka  důvěry”,  kam  mohou  zaměstnanci  přispívat  svými  návrhy  a 

připomínkami, co ve společnosti zlepšit.
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Společnost  Wistron  ve  svém  názvu  obsahuje  dvakrát  “i”,  což  značí  Innovation  and 

Integrity.   Jestliž  si  prohlédnete  webové  stránky  www.wistron.com  zjistíte,  že  tato 

společnost  má  ve  znaku  rajče.  Proč  právě  rajče?  Rajče  z  pohledu  společnosti  značí 

produkt, který je cenově dostupný, zdravý a dostupný vesměs všude na celém světě. Z 

tohoto  společnost  vychází,  toto  je  její  vize.  Poskytovat  cenově  dosupné  produkty, 

dostupné všem. Hlavním heslem je “Vyrábět a dodávat bezchybné a konkurence schopné 

produkty a služby v dojedaném čase”.

Silné stránky:

Existují  zde  různá  školení,  které  mají  přispět  k  naplňování  misí  a  vizí  společnosti. 

Pravidelné manažerské schůze (1x za týden), pravidelné manažerské školení na zlepšení 

manažerských  schopností.  Zaměstnanci  mohou  prostřednictvím  “schránky  důvěry” 

přispívat k chodu společnosti svými názory a připomínkami,  které jsou zpracovávány, 

vyhodnocovány a přezkoumávány pověřenou osobnou na  personálním oddělení.

Oblasti pro zlepšení:

Mise,  vize  a  etika  společnosti  je  rozvíjena,  ale  pouze  ve  vrcholovém managementu. 

Informační  schůze  na  úrovni  nižšího  managementu  jsou  sice  zavedeny,  ale  málo 

využívány. Není zde zavedena a vyhodnocena zpětná vazba.

Tabulka - 5 : Bodové hodnocení subkritéria 1a)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Průměr
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Průměr Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem

Celkový 
průměr 

1a)

50 40 45 25 15 20 30 15 30 25 30

1b)  Zapojení  vůdčích  osobností  do  zjišťování  systému managementu organizace, 

který se zavádí, rozvíjí a neustále zlepšuje

Otázky, zda je potřeba zvážit, jak všichni vedoucí pracovníci organizace:

o participují na uspořádání organizační struktury tak, aby podporovala rozšiřování 

vlastní politiky a strategie,
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o zabezpečují, aby se rozvíjel a realizoval proces pro rozvoj, rozšíření a aktualizaci 

politiky a strategie,

o zabezpečují,  aby  se  rozvíjel,  realizoval  a  uskutečňoval  proces  pro  měření, 

přezkoumání a zlepšování klíčových výsledků,

o zajišťují rozvoj a implementaci procesů pro stimulaci,  identifikaci,  plánování a 

stimulují  zlepšení  prostřednictvím správně volených  přístupů,  např.  za  pomoci 

tvořivosti, inovace a vzdělávacích činností.

Důkazy:

Manažeři jednotlivých oddělení jsou zodpovědní za udržování efektivnosti manažerských 

systémů zavedeného ISO 9001, OHSAS 18001. Jednotlivé procesy jsou monitorovány a 

vyhodnocovány  za  účelem  neustálého  zlepšování  a  zvyšování  výkonnosti.  Firemní 

struktura a procesy jsou zavedeny v rámci ISO 9001. Manažer oddělení formou six sigma 

projektů  a  z  toho plynoucích  výsledků  zvýšil  výkon  linky a  také  zvýšil  produktivitu 

zaměstnanců. 

Silné stránky:

Je zde zaveden procesní přístup ISO 9001, OHSAS 18001 a  také v blízké době ISO 

14001. Jednotlivé politiky jsou pravidelně přezkoumávané, zda jsou aktuální.

Oblasti pro zlepšení:

Politika a strategie by měly být přenášeny na nižší složky řízení a transferování na nižší 

úrovně managementu. 

Tabulka - 6 : Bodové hodnocení subkritéria 1b)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Průměr
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Průměr Měření
Učení 

se Zlepšování Průměr

Průměrc
celkem 

1b)

40 30 45 40 40 40 30 10 20 20 35
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1c) Zapojení vůdčích osobností do spolupráce se zákazníky, partnery a zástupci 

společnosti

Otázky, zda je potřeba zaměřit se na posouzení, jak všichni vedoucí pracovníci 

organizace:

o rozumí potřebám a očekáváním, plní je a reagují na ně,

o osobně vytvářejí partnerství a podílejí se na něm,

o uznávají příspěvek k podnikání a loajalitu u jednotlivců a týmů zainteresovaných 

stran,

o účastní se aktivit v odborných orgánech, na konferencích a seminářích, zejména 

propagujících a podporujích Excelenci,

o podporují  činnosti  zaměřené  na zlepšování  životního  prostředí  organizace  vůči 

společnosti a angažují se v nich.

Důkazy:

Společnost  má  jen  pár  klíčových  zákazníků  s  nimiž  denně  komunikuje  a  plní  jejich 

požadavky. Jsou zde zavedeny a udržovány pravidelné schůzky se zákazníkama na více 

úrovních:

− čtvrtletní obchodní schůzky – osobní,

− denní telefonní kontakty,

− při  zavádění  nových  produktů,  zkušební  provoz  a  konzultace,  kontrola  se 

zákazníkem,

− zvyšování  kvalifikace zaměstnanců na úrovni školení (školení v zahraničí  Taiwan, 

Čína),

− pravidelná komunikace se zákazníkem a měření výkonnosti dodavatelů.

Silné stránky:

Existuje  zde  velmi  úzký  vztah  se  zákazníkem,  denní  telefonické  konzultace,  denní 

kontakty. Při zavádění nového produktu přímá konzultace a osobní návštěva zákazníka ve 

společnosti, kontrola jakosti nového produktu a odsouhlasení výroby.
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Zahraniční školení zaměstnanců, zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Oblasti pro zlepšení:

Zaměření se na klíčové zákazníky. Ne všechna oddělení jsou dostatečně informovány o 

požadavcích zákazníka. Malá informovanost a neznalost požadavků a potřeb zákazníka 

limituje snahu a možnost angažovanosti všech oddělení splnit tyto požadavky.

Tabulka - 7 : Bodové hodnocení subkritéria 1c)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Průměr
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Průměr Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

1c)

85 85 85 90 90 90 80 80 50 70 82

1d) Vůdčí osobnosti osobně motivují, podporují a uznávají pracovníky organizace

Otázky, jak vedoucí pracovníci organizace:

o osobně seznamují pracovníky s posláním, vizí, hodnotami, politikou a strategií, 

plány, úkoly a cíly organizace,

o jsou přístupní a aktivně naslouchají podnětům pracovníků a reagují na ně,

o pomáhají pracovníkům k dosažení jejich plánů, úkolů a cílů a podporují je,

o povzbuzují pracovníky a umožňují jim účastnit se zlepšovacích činností,

o uznávají ve vhodný čas a vhodným způsobem úsilí jak týmů tak jednotlivců na 

všech úrovních organizace.

Důkazy:

Ve společnosti jsou zavedeny pravidelné schůzky manažerů s členy oddělení – seznámení 

bodů, které jsou probírané na manžerských schůzích a představní budoucích plánů a cílů 

společnosti. Ochota naslouchat a podat pomocnou ruku podřízeným. Podpora zlepšování 

kroků  a  zabezpečení  zdrojů.  Funguje  zde  týmová  komunikace  a  spolupráce  v  rámci 

oddělení.
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Silné stránky:

Každý manažer  minimálně  jedenkrát  za  měsíc  seznamuje  svoje  podřízené  s  hlavními 

body, které se týkají společnosti, oznamuje významné změny a plány do budoucna.

Oblasti pro zlepšení:

Schůze  na  úrovni  oddělení  nefungují  v  každém  oddělení.  Některá  oddělení  nejsou 

informovány od svého nadřízeného o budoucích krocích společnosti, o plánech a vizích. 

V některých odděleních zcela chybí infomovanost podřízených – je zde cítit vliv různých 

kultur (evropská versus asijská). 

Tabulka - 8 : Bodové hodnocení subkritéria 1d)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

1d)

35 35 35 30 25 28 10 20 20 17 27

1e) Vůdčí osobnosti identifikují a podporují organizační změny

Otázky, jak vedoucí pracovníci organizace:

o rozumí interním a externím podnětům pro změny v organizaci,

o identifikují a vybírají změny, které je nutné provést v organizaci, v organizačním 

modelu a v jejich externích partnerstvích,

o vedou rozvoj plánů změn v organizaci,

o zabezpečují investice, zdroje a podporu změn,

o řeší sdílení změn a rizik souhrnného portfolia programů změn,

o zabezpečují efektivní předání změny a řízení zainteresovaných stran,

o sdělují  změny  a  důvody  pro  změny  lidem  v  organizaci  a  ostatním 

zainteresovaným,

o podporují pracovníky v řízení změn a umožňují jim je řídit,

49



o identifikují  a  podporují  měření  a  přezkoumávání  efektivnosti  změn  a  sdílení 

získaných zkušeností.

Důkazy:

Společnost pružně reaguje na změny podnikatelského prostředí, na změny ekonomiky. 

Vlivem finanční krize společnost změnila směny, změna z 12 hodinového dvojsměnného 

režimu na 8 hodinový jednosměnný režim. Transfer lidí na novou výrobu, která je na 

počátku – zamezení propouštění zaměstnanců.

Silné stránky:

Pevně fungující organizační struktura společnosti. 

Oblasti pro zlepšení:

Jednotlivé  změny  nejsou  komunikovány  se  všemi  zaměstnanci!!!  Zohlednit  výsledky 

měření,  respective  průzkumu ještě  před  zavedením změny –  snaha  zabránit  zavedení 

změny, která se nakonec ukáže jako neefektivní pro společnost.

Tabulka - 9 : Bodové hodnocení subkritéria 1e)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

1e)

30 30 30 25 25 25 20 25 25 23 26

2. Politika a strategie

2a)  Politika  a  Strategie  jsou  založeny  na  bázi  současných  a  budoucích  potřeb  i 

očekávání zainteresovaných stran

Toto  subkritérium se  zabývá podrobným popsání  a  dokladování,  jak  organizace 

získává, identifikuje, shromažďuje, analyzuje a používá odpovídající  informace a 

jak jsou tyto informace využívány v plánovacím procesu. Informace se týkají:

o definování  trhu  a  segmantace  trhu,  na  kterém bude  organizace  působit  jak  v 

současnoti, tak i v budoucnosti,
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o porozumění a předvídání potřeb a očekávání zákazníků, zaměstnanců, partnerů, 

společnosti a majitelů tam, kde je to vhodné,

o porozumění a předvídání vývoje trhu včetně aktivit konkurence.

Důkazy:

Společnost  má  stanovenou  politiku  kvality,  politiku  environmentu  i  politiku  BOZP. 

Společnost se zaměřuje na stávající zákazníky a s její spolupráci inovuje svoje produkty a 

rozšiřuje svoje portfolio. Společnost je otevřená i novým zákazníkům.

Politika a stragetie je přímo odvíjející se od politiky a strategie klíčových zákazníků.

Silné stránky:

Velmi úzká a osobní spolupráce s klíčovými zákazníky. 

Oblasti pro zlepšení:

Objasnění  a  hlubší  představení  marketingové  strategie  i  nižším  složkám  řízení 

(managementu) jako i předpoklady a plány do budoucnosti.

Tabulka - 10 : Bodové hodnocení subkritéria 2a)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

2a)

30 20 15 35 35 35 30 20 20 23 24

2b) Politika a strateie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, výzkumu, 

učení se a externě orientovaných aktivit

Otázka, potřeba podrobně popsat a dokladovat, jak organizace:

o shromažďuje a vnímá výstupy z vnitřních ukazatelů výkonnosti,

o shromažďuje a vnímá výstupy z procesů učení se,

o analyzuje výsledky konkurentů a “nejlepších organizací v dané třídě”,

o provádí výklad sociálních a právních otázek a problémů životního prostředí,

o zajišťuje a vnímá ekonomické a demografické ukazatele,
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o uvažuje a zahrnuje vliv nových technologií,

o analyzuje a využívá nápadů zainteresovaných stran.

Důkazy:

Ve  společnosti  existuje  měření  výkonnosti  formou  KPI  schůzek,  což  znamená 

vyhodnocení  klíčových  ukazatelů  výkonnosti,  které  se  liší  v  rámci  oddělení,  ale 

vyhodnocované, přezkoumávané a prezentované jsou za přítomnosti manažerů všechny 

oddělení.  Porovnává  se  výkonnost  mezi  konkurencí  –  objednávky se  zde  odvíjejí  od 

výkonnosti (kvality) dodavatele.

Silné stránky:

Existují zde interní ukazatelé výkonnosti, zavádějí se nové technologie a nápady v rámci 

R&D  (Research  and  Development  –  výzkumné  a  vývojové  centrum)  se  sídlem  na 

Taiwaně.

Oblasti pro zlepšení:

Zvážit  možnost  vytvoření  interního  oddělení  zodpovědného  za  zlepšení  procesů  a 

zavádění inovací.

Tabulka - 11 : Bodové hodnocení subkritéria 2b)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

2b)

40 30 35 30 30 30 35 30 30 32 32

2c) Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány

Podrobně popsat  a  dokladovat  je  potřeba,  jak  se  organizace  nejen  rozvíjí,  ale  i 

přezkoumává a aktualizuje:
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o vlastní  politiku  a  strategii,  která  je  v  souladu  s  posláním,  vizí  a  hodnotami 

organizace  a je založena na potřebách a očekáváních  zainteresovaných stran a 

informacích ze vzdělávacích a inovačních aktivit,

o rovnováhu potřeb a očekávání zainteresovaných stran,

o rovnováhu krátkodobých a dlouhodobých tlaků a požadavků,

o vývoj alternativních scénářů a plánů pro zvládnutí možných rizik,

o identifikování současných a budoucích konkurenčních výhod,

o srovnávání politiky a strategie organizace s politikou a strategií partnerů,

o promítání základních koncepcí excelence do politiky a strategie,

o hodnocení přiměřenosti a efektivity politiky a strategie,

o identifikování kritických faktrů úspěchu,

o přezkomávání politiky a strategie.

Důkazy:

Politika  jakosti  byla  přezkoumána  a  posouzena  její  aktuálnost.  Veškerá  rizika  jsou 

měřena a vyhodnocována. Jsou uskutečňovány pravidelné  schůzky vedoucích oddělení, 

pravidelný kontakt s klíčovými zákazníky.

Silné stránky:

Pravidelný kontakt s klíčovými zákazníky, velmi dobrá komunikace.

Oblasti pro zlepšení: 

Společnost by se měla zaměřit i na vypracování alternativních scénářů a plánů v případě 

nepředvídatelných a nepříznivých situací – risk management.

Tabulka - 12 : Bodové hodnocení subkritéria 2c)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

2c)

25 25 25 30 30 30 20 20 20 20 25
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2d) Politika a strategie jsou komunikovány a rozšiřovány prostřednictvím rámce 

klíčových procesů.

Podrobně popsat a dokladovat je potřeba, jak organizace provozuje svou politiku a 

strategii prostřednictvím:

o identifikování a navrhování struktury klíčových procesů, potřebných pro realizaci 

politiky a strategie organizace,

o sdělování politiky a strategie zainteresovaným stranám a hodnocení podvědomí o 

nich,

o provázání  plánů,  cílů  a  úkolů,  stanovování  jejich  priorit,  jejich  schvalování, 

rozpracování a sdělování, stejně jako sledování jejich dosažení,

o vytváření  mechanismů  pro  předkládání  zpráv  v  celé  organizaci  za  účelem 

sledování pokroku.

Důkazy:

Jednotlivé politiky a klíčové procesy jsou identifikované a zveřejněné v rámci firmy. Cíle 

a strategie společnosti jsou velmi úzce spojeny s cílemi a strategií zákazníka.

Silné stránky:

Sledování a aktualizování procesů a cílů uvnitř společnosti.

Oblasti pro zlepšení:

Politika  a  strategie  není  sdělována  všem  zainteresovaným  stranám,  chybí  hodnocení 

podvědomí o nich.  Stanovené cíle a plány nejsou dostatečně komunikovány se všemi 

zainteresovanými stranami.
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Tabulka - 13 : Bodové hodnocení subkritéria 2d)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

2d)

20 20 20 25 20 23 10 10 5 8 17

3. Lidé

3a) Plánování, řízení a zlepšování zajištěnosti lidských zdrojů

Je potřeba podrobně popsat a vyhodnotit, jak organizace:

o rozvíjí politiku, strategii a plány lidských zdrojů,

o zapojuje  zaměstnance  a  jejich  zástupce  do  rozvoje  politiky,  strategie  a  plánů 

lidských zdrojů,

o uvádí  do  souladu  plány  lidských  zdrojů  s  politikou  a  strategií,  organizační 

strukturou a strukturou klíčových procesů,

o řídí nábor nových pracovníků a vývoj jejich kariéry,

o zajišťuje  spravedlnost  na  všech  stupních  zaměstnání  včetně  rovnocenných 

příležitostí,

o využívá průzkumu pracovníků a jiných forem zpětné vazby od zaměstnanců pro 

zlepšení politiky, strategie a plánů lidských zdrojů,

o využívá  inovačních  a  organizačních  metod  ke  zlepšení  způsobu  práce,  např. 

restrukturalizace  dodavatelského  řetězce,  pracovních  forem,  vysoce  výkonných 

pracovních týmů.

Důkazy:

Ve firmě existuje tzv. “dotazníkové šetření”, kde se hodnotí spokojenost zaměstnanců a 

jejich vzdělávací aktivity. Dále inovační metody vzdělání – ve společnosti existuje interní 

webová stránka, kde můžeme najít firemní e-learningová školení, tento web slouží také 

jako jakýsi  komunikační  kanál  mezi  společností  a  zaměstnancem,  jsou  zde  vyvěšeny 

veškeré aktivity, které společnost organizuje - jazyková školení, squash.
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Silné stránky:

Interní  webové  stránky,  kde  se  mohou  zaměstnanci  vzdělávat  díky  e-learningovém 

školení, které je vypracováno pověřenými osobami společnosti, různé společenské akce, 

jazykové kurzy.

Oblasti pro zlepšení:

Na  interní  webové  stránky  mají  přístup  pouze  tzv.  “kancelářští  zaměstnanci”,  to 

znamená,  že operátoři  bohužel webové stránky nemohou využívat  a musí spoléhat na 

komunikaci mezi nimi a vedoucími.

Tabulka - 14 : Bodové hodnocení subkritéria 3a)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

3a)

40 40 40 45 45 45 25 25 20 23 36

3b) Identifikace, rozvoj a udržování znalostí a klíčových způsobilostí pracovníků

Zde je třeba podrobně popsat a dokladovat, jak vedení organizace:

o identifikuje, klasifikuje a přiřazuje znalosti a způsobilosti pracovníků k potřebám 

organizace,

o rozvíjí a využívá plánů vzdělávání a rozvoje pracovníků pro sestavení současných 

a budoucích kvalifikačních potřeb organizace,

o navrhuje  a  podporuje  příležitosti  pro  vzdělávání  jednotlivců,  týmů  i  celé 

organizace,

o podporuje rozvoj pracovníků pomocí pracovních zkušeností,

o rozvíjí týmové dovednosti,

o uvádí do souladu cíle jednotlivců a týmů s úkoly organizace,

o přezkoumává a aktualizuje cíle jednotlivců a týmů,

o provádí hodnocení pracovníků  a poskytuje podporu při zlepšování jejich vlastní 

výkonnosti.

56



Důkazy:

Primární potřeba identifikována na základě popisu pracovní pozice. Sekundární potřeba 

identifikována  prostřednictvím  dotazníků,  distribuovaným  všem  zaměstnancům  na 

základě  požadavků  vedoucích  jednotlivých  oddělení.  Na  základě  analýz  závěrů  z 

dotazníků identifikace tréningových potřeb (týká se pouze zaměstnanců v kancelářích). Je 

zde také jakýsi systém školení, kde jsou školenní povinná (vstupní školení – bezpečnost 

práce), školení pro osobní/profesní rozvoj a tzv. “workshopy”, které vede zaměstnance se 

zkušností  v  dané  problematice.  Dále  zde  máme  roční  hodnocení  pracovníků, 

prostřednictvím jejich nadřízených. 

Silné stránky:

Velmi dobře rozpracovaný systém školení zaměstnanců.

Oblasti pro zlepšení:

Systém školení zaměstnanců se opět týká pouze zaměstnanců v kancelářích. Operátoři 

jsou z něho vyloučeni.

Tabulka - 15 : Bodové hodnocení subkritéria 3b)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

3b)

35 35 35 35 30 33 25 20 15 20 29

3c) Zapojení a zmocňování pracovníků

Zde je potřeba podrobně popsat a dokladovat, jak vedení organizace:

o podněcuje a podporuje účast jednotlivců a týmů na aktivitách zlepšování,

o podněcuje  a  podporuje  zapojení  pracovníků prostřednictvím pracovních  porad, 

schůzí a společenských setkání,

o poskytuje příležitosti, které stimulují zapojení a podporu inovacím a kreativnímu 

chování,
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o zmocňuje pracovníky k činnostem,

o podněcuje pracovníky pro společnou práci v týmech.

Důkazy:

Existuje  zde  jakási  účast  “podněcována”  prostřednictvím  Kodexu  chování  v 

elektrotechnickém  průmyslu,  který  je  součástí  vstupního  školní  každého  nového 

zaměstnance.  Na základě tohoto Kodexu se zde klade důraz na zaměstnance,  přinášet 

náměty  na  zlepšení,  stížnosti  prostřednictvím  osobních  setkání  s  nadřízeným, 

prostřednictvím tzv.  “schránky důvěry”.  Příklad  konkrétního  zapojení  –  dotazníky na 

vzdělávací potřeby/požadavky distribuované všem zaměstnancům, zapojování do kvality 

vzdělávacího procesu (hodnotící  formuláře),  zapojení do organizace sportovní aktivity 

(squash). Zapojení obecně: distribuce dotazníků.

Silné stránky:

Existence Kodexu chování pro společnost, který je předkládán všem nově nastupujícím 

zaměstnancům do společnosti.

Oblasti pro zlepšení:

Velmi malé využívání tzv. “schránky důvěry”

Tabulka - 16 : Bodové hodnocení subkritéria 3c)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

3c)

35 35 35 40 30 35 10 10 10 10 27

3d) Vedení dialogu s pracovníky

Zde je nutné podrobně popsat a dokladovat, jak vedení organizace:

o identifikuje komunikační potřeby,

o rozvíjí politiku, strategii a plány komunikace, založené na potřebách komunikace,

58



o rozvíjí a využívá komunikační cesty shora dolů, zdola nahoru a horizontálně,

o sdílí nejlepší postupy a znalosti.

Důkazy:

Potřeby komunikace identifikovány prostřednictvím tzv. “schránky důvěry” pro návrhy 

zaměstnanců,  dotazy,  podměty,  připomínky  jsou  zodpovídány  na  měsíční  bázi  na 

komunikační  schůzce  s  operátory,  důležitost  tohoto  kanálu  komunikace  je  podtržena 

přítomností  vedení  společnosti.  Komunikační  kanály  pro  operátory  prostřednictvím 

nástěnky,  informační  brožury,  kterou  dostává  každý  nově  nastupující  zaměstnance  – 

brožura obashuje veškeré potřebné informace pro elementární orientaci ve společnosti.

Silné stránky:

Existuje zde tzv. “informační brožura”, která je dávána každému novému zaměstnanci, na 

představení a provedení firmou.

Oblasti pro zlepšení:

Schůze s operátory pouze 1x za měsíc – z našeho pohledu nedostatečné.

Tabulka - 17 : Bodové hodnocení subkritéria 3d)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

3d)

25 20 23 30 30 30 20 20 10 17 23

3e) Péče o pracovníky, jejich odměňování a uznávání

Zde je potřeba podrobně popsat a dokladovat, jak vedení organizace:

o harmonizuje odměňování, rotaci, propoušění a ostatní podmínky zaměstnanosti s 

politikou a strategií,

o oceňuje pracovníky pro podporu jejich angažovanosti a motivace,
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o podporuje  povědomí  a  angažovanost  pracovníků  k  odpovědnosti  a  otázkách 

zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a sociální odpovědnosti,

o stanovuje úrovně výhod, např. důchodový plán, zdravotní péče, péče o děti,

o podporuje sociální a kulturní činnosti,

o podporuje výhody a služby, např. pracovní dobu, dopravu, atd.

Důkazy:

Je  zde  zaveden  bonusový  systém  hodnocení  operátorů,  stravenky,  jazykové  kurzy, 

squash. Pro ochranu zdraví, je zde školení pro operátory,  vyvěšení  posterů k ochraně 

zdraví uvnitř celé výrobní haly a dále školení o Kodexu chování v elektrotechnickém 

průmyslu. Půlroční bonus pro zaměstnance v kancelářích.

Silné stránky:

Bonusový systém jak pro operátory, tak pro zaměstnance v kancelářích.

Oblasti pro zlepšení:

Bonusový  systém  by  mohl  být  více  flexibilnější  a  ukazatelé  vyhodnocení  na  vice 

úrovních. Zvážit možnost rozdělení bonusů i na základě celkového výsledku týmu (počet 

reklamací, produkce, ziskovost, …) ne jen jednotlivce.

Tabulka - 18 : Bodové hodnocení subkritéria 3e)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

3e)

40 40 40 35 35 35 25 30 30 28 34
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4. Partnerství a zdroje

4a) Externí partnerství

Zde  je  potřeba  podrobně  popsat  a  dokladovat  systematické  přístupy  k  řízení 

spolupráce s externími partnery jako např.:

o identifikování  klíčových  partnerů  a  příležitostí  pro  strategickou  spolupráci  v 

souladu s politikou a strategií,

o členění přátelské spolupráce pro tvorbu a maximalizování hodnoty,

o vytváření partnerských vztahů v dodavatelském řetězci přidávajícím hodnotu,

o zajišťování kulturní kompatibility a sdílení znalostí s partnerskými organizacemi,

o podporování vzájemného rozvoje,

o vytváření a podporování inovačního a kreativního myšlení s využitím spolupráce,

o vytváření synergie ve společné práci pro zlepšení procesů a přidané hodnoty v 

dodavatelském řetězci.

Důkazy:

Výběr, schvalování a hodocení dodavatelů, provádění dodavatelských auditů, kooperace s 

ostatními  dodavateli  pro  zvýšení  spokojenosti  zákazníka.  Upřednostnění  dodavatelů  s 

vyšší kvalitou.

Silné stránky:

Existuje zde proces výběru, schvalování a hodnocení dodavatelů. Každý nový dodavatel 

musí  být  vybírán,  rozhoduje  zde  nejen  cena,  ale  i  kvalita  a  musí  být  odsouhlasen  s 

nadřízenýn. Zavedení nového dodavatele do SAPu prostřednictvím tzv. “Vendor Codu”.

Oblasti pro zlepšení:

Výběr každého nového dodavatele je časově náročný vzhledem k tomu, že dodavatele 

musí schválit mnoho dalších zaměstnanců, kteří jsou k tomu kompetentní. Zlepšit systém 
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dodávání materiálu a nastavení například JIT (Just in time) systému – zabránit prostojům 

na lince z důvodu chybějícího materiálu.

Tabulka - 19 : Bodové hodnocení subkritéria 4a)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

4a)

45 40 43 40 40 40 50 50 40 47 43

4b) Řízení financí

Zde je potřea podrobně popsat a dokladovat přístupy k řízení finančních zdrojů, 

proto je potřeba se zaměřit na :

o využívání finančních zdrojů na podporu politiky a strategie organizace,

o rozvíjení a zavádění finanční strategie a procesů,

o určování hodnoty investic hmotného a nehmotného majetku,

o využívání  finančních  mechanismů  a  ukazatelů  k  zajištění  účinné  a  efektivní 

struktury zdrojů,

o řízení rizik finančích zdrojů.

Důkazy:

Velmi dobré vztahy s bankovními institucemi, pracovník finančního oddělení, který má 

na starost pouze komunikaci s těmito institucemi, zařizování půjček, nákup a prodej valut 

a  hledá  možnosti  financování  investic.  Také  velmi  dobrá  spolupráce  s  leasingovými 

společnostmi, přes které má společnost několik osobních automobilů. Společnost sleduje 

veškerý nákup movitého i nemovitého majetku. Jako inventární majetek zařazuje movitý 

i nemovitý majetek nad 13.000 Kč.

Silné stránky:

Velmi dobrý vztah s bankovními institucemi. Společnost má u bankovních institucí dobré 

jméno.
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Oblasti pro zlepšení:

Tabulka - 20 : Bodové hodnocení subkritéria 4b)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

4b)

40 30 35 40 30 35 20 30 20 23 31

4c) Budovy, zařízení a materiály

Zde je potřeba podrobně popsat a dokladovat, jak organizace:

o využívá hmotného majetku k podpoře politiky a strategie,

o řídí údržbu a využívá majetek pro zvyšování celkové využitelnosti majetku,

o řídí ochranu majetku, měří  a řídí všechny nepříznivé vlivy aktiv organizace na 

společnost a zaměstnance (včetně ochrany zdraví a bezpečnosti),

o optimalizuje materiálové zásoby,

o optimalizuje využívání technického vybavení,

o snižuje a recykluje odpady,

o udržuje globální neobnovitelné zdroje,

o snižuje globální nepříznivé vlivy výrobků a služeb.

Důkazy:

Společnost  má  svoje  Facility  oddělení,  nebo-li  oddělení,  které  zahrnuje  techniky  a 

správce  budovy.  Starají  se  o  údržbu a  správu budovy,  o  ostrahu,  kontrolují  spotřebu 

elektřiny, vody a dalších poplatků. Velmi dobře zde funguje BOZP a budova je střežena 

ostrahou,  která  zahrnuje  recepční  a  několik  zaměstnanců,  kteří  kontrolují,  zda 

zaměstnanci  nevynášení  zboží  z  budovy.  Společnost  spolupracuje  s  firmou,  která 

odkupuje výrobní odpad a také s firmou, která odpad třídí a tak chrání životní prostředí. 

Tato firma  má zavedený a certifikovaný integrovaný manažerský systém (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001)
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Silné stránky:

Probíhající implementace ISO 14001 – tvoří, dokumentuje,  upravuje a udržuje systém 

environmentálního managementu a neustále zlepšuje jeho efektivnost. 

Oblasti pro zlepšení:

Velmi špatná spolupráce Facility oddělení s Finančním oddělením. Fakturace za nájem, 

elektřinu a vodu jsou každý měsíc velmi složité a kalkulace jsou nepřesné a neschválené.

Společnost působí v pronajaté hale, což sebou nese rizika ztráty investic. 

Tabulka - 21 : Bodové hodnocení subkritéria 4c)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

4c)

65 50 58 50 50 50 50 50 40 47 52

4d) Technologie

Zde je potřeba podrobě opsat a dokladovat, jak organizace:

o identifikuje  a  hodnotí  alternativní  a  nově  vzniklé  technologie  v  souladu  s 

politikou a strategií a jejich vliv na podnikání a společnost,

o řídí portfolia technologií,

o využívá stávající technologie,

o inovuje technologie,

o intenzifikuje techologie pro podporu zlepšování,

o intenzifikuje a nahrazuje staré technologie.

Důkazy:
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Společnost je vybavena nejnovějšími technologiemi a  neustále tyto technologie inovuje a 

zajišťuje možnost  výroby nových materiálu  a použití  nových technologií.  Velmi  úzce 

spolupracují s dodavateli na zavádění nových technologií. Neustále se vylepšují stávající 

technologie např. nový testovací software, zlepšení diagnostiky.

Silné stránky:

Velmi  úzká  spolupráce  se  zákazníkem při  zavádění  nových  technologií,  velmi  dobrá 

komunikace.

Oblasti pro zlepšení:

Více školení pro jednotlivé zaměstnance na zavádění nové technologie.

Tabulka - 22 : Bodové hodnocení subkritéria 4d)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

4d)

40 40 40 35 30 33 35 30 25 30 34

4e) Informace a znalosti

Zde je potřeba podrobně popsat a dokladovat, jak organizace:

o sbírá, strukturuje a řídí informace a znalosti pro podporu politiky a strategie,

o poskytuje vhodný přístup pro vnitřní i  vnější uživatele, týkající se relevantních 

informací a znalostí,

o kultivuje,  rozvíjí  a  chrání  jedinečné  duševní  vlastnictví  pro  maximalizování 

hodnot pro zákazníka,

o vyvíjí snahu pro efektivní získávání, zvyšování a využívání znalostí,

o podporuje  inovační  a  kreativní  myšlení  v  rámci  organizace  s  využitím 

relevantních zdrojů, informací a znalostí.
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Důkazy:

Společnost se prezentuje na Internetu prostřednictvím webových stránek. Má výkonný 

informační systém. Používání ERP systému SAP, který slouží pro finanční oddělení, pro 

plánování  zásob,  objednávky,  logistiku.  K řízení  a  distribuci  dokumentů  slouží  MIC 

System (QMS, EMS, OHSAS). Společnost sdílí společnou databázi se zákazníkem, kde 

jsou výkresy a dokumenty, které se vztahují k různým produktům. Také má s klíčovými 

zákazníky společný systém, ve kterém se propojují objednávky a faktury se automaticky 

generují ze systému. Komunikace s okolím probíhá prostřednictvím e-mailu, mobilního 

telefonu i pevné linky. Přístup na Internet je zpřístupněn pouze pracovníkům, který ho 

nezbytně  potřebují  k  práci.  U  ostatních  je  blokován,  k  povolení  slouží  souhlas  od 

vedoucího oddělení. Počítačová síť a jednotlivé přístupy jsou chráněné autorskými právy, 

přístupovými hesly a také antivirovým programem.

Silné stránky:

Informační systém společnosti je na velmi vysoké úrovni. Použitím ERP systému SAP, 

každé  oddělení  si  může  prostřednictvím  T-Codu  vygenerovat  potřebné  informace  z 

druhého  oddělení.  On-line  generování  faktur  od  klíčových  zákazníků,  což  umožňuje 

uskutečnění platby v co nejkratším termíně a oboustraná kontrola objednávek, zakázek a 

cen.

Oblasti pro zlepšení:

Nedostatečné  školení  pro  práci  v  SAP systému pro  nové  zaměstnance,  tím vzniká  v 

systému mnoho chyb, které zpochybňují výsledky reportů. Opravy chyb zabírají mnoho 

času.

Tabulka - 23 : Bodové hodnocení subkritéria 4e)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

4e)

40 35 38 40 35 38 40 35 20 32 36
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5. Procesy

5a) Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny.

Zde bychom se mohli zaměřit na následující:

o jak jsou v organizaci navrhovány procesy potřebné k naplňování celkové politiky 

a strategie organizace,

o jsou tyto procesy vhodně dokumentovány,

o v  jakém  rozsahu  organizace  využívá  zásady  procesně  orientovaného  systému 

řízení,

o jsou u procesů známy jejich vstupy, výstupy, zdroje a regulátory,

o jak  se  využívá  systémových  standardů,  pokrývajících  například  systém 

managementu jakosti, environmentlní manažerský systém, systém řízení ochrany 

zdraví a bezpečnosti, systém řízení bezpečnosti informací,

o jsou uplatňovány vhodné ukazatele výkonnosti procesů a jsou definovány cílové 

hodnoty výkonnosti procesů jejich vlastníky,

o jak je řídícími pracovníky přezkoumávána efektivnost rámce procesů s ohledem 

na naplňování celkové politiky a strategie organizace,

o jak jsou klíčové, hlavní a další procesy v organizaci porovnávány s podobnými 

procesy jiných organizací,

o je vhodnost přístupů k navrhování a řízení procesů vedením organizace pravidelně 

přezkoumávána a posuzována.

Důkazy:

Procesy jsou zavedené, zdokumentované a monitorované v rámci systému řízení jakosti 

ISO 9001 a firma je zaměřená na procesní řízení. Jednotlivé procesy, vstupy, výstupy, 

zdroje jsou zdokumentovány v jednotlivých  procedurách a revidované v pravidelných 

intervalech.  Dokumentace  je  přístupná  i  na  Internetu  –  MIC system. Řízení  výrobní 
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dokumentace  je  na  vysoké  úrovni  v  rámci  systému  SFCS  (shopfloor  system)  – 

identifikace a sledování produktů na každé stáži v procesu od vstupu na linku po zabalení 

a odeslání zákazníkovi a zaznamenání údajů o produktu a jednotlivých komponentů, ze 

kterých se produkt skládá (skenováním štítků jednotlivých komponentů i jednotlivé stáže, 

kde se konkrétní produkt nachází. SFCS automaticky generuje důležité reporty (WIP – 

work  in  process,  Yield,  servis  report,  unit  history,  KANBAN, ...).  Řízení  a  kontrola 

skladovaných zásob i objednávek za pomocí systému SAP. Zákazník sdílí se společností 

zákaznickou informační databázi s důležitými údaji, které se týkají projektů (výkresová 

dokumentace, inženýrské změny, informace o vstupních komoditách).

Silné stránky:

Silná  IT  programová  podpora  procesů  –  ESOP  (Electronic  Standard  Operation 

Procedure), MIC (Management Information Centre), SFCS (Shopfloor Control System), 

SAP, … Sdílení mnoha informačních databází společně se zákazníkem.

Oblasti pro zlepšení:

Větší  informovanost  o  procedurách  a  zavádění  systémů  nejen  v  rámci  managementu 

firmy, ale i v ostatních oddělení. 

Tabulka - 24 : Bodové hodnocení subkritéria 5a)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

5a)

60 55 58 50 50 50 50 50 40 47 52

5b) Procesy jsou zlepšovány, pokud je to vhodné s využitím inovací tak, aby plně 

uspokojovaly a zvyšovaly hodnotu pro zákazníky a další zainteresované strany.

Je zde potřeba prozkoumat:

o jak jsou v organizaci identifikovány řídícími pracovníky priority u příležitostí ke 

zlepšování a jiných změn, a to jak postupných, tak i zlomových,
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o jsou  tyto  priority  objektivním  odrazem  budoucích  požadavků  všech 

zainteresovaných stran organizace,

o jak vedení jednotlivých organizačních složek definuje cíle pro zlepšování a podle 

čeho volí jejich priority na základě využití informací z různýc měření a procesů 

učení se,

o jakým způsobem jsou zaměstnanci systematicky vedeni k vyhledávání příležitostí 

ke zlepšování výkonnosti procesů,

o jak jsou v podmínkách organizace na všech úrovních řízení uplatňovány vhodné 

metody k zavádění a řízení nejrůznějších techologických i organizačních změn v 

procesech,

o jak jsou komunikovány změny v procesech odpověnými pracovníky se zástupci 

všech zainteresovaných stran,

o jak  organizace  zabezpečuje  to,  že  vlastní  zaměstnanci  budou  dostatečně  a 

efektivně vycvičeni ke zvládnutí nových procesů ještě před jejich uplatňováním,

o jak je zabezpečeno, že změny v procesech dosáhnou předpokládaných výsledků,

o je  vhodnost  přístupů  ke  zlepšování  procesů  pravidelně  přezkoumávána  a 

posuzována vedením organizace.

Důkazy:

Procesy  jsou  přezkoumávány  s  ohledem  na  měnící  se  požadavky  zákazníka  a 

přizpůsobení  se  okamžitému požadavku zákazníka.  Snaha neustále  zlepšovat  stávající 

procesy  formou  Six  Sigma  a  Continuous  improvement  programy.  Zavedení  metody 

FMEA (Failure mode and effect analysis) na stávající projekty a implementace procesní 

FMEA na nové produkty a vytvoření PMP (Product Management Plan). Noví i stávající 

pracovníci  podléhají  pravidelnému  školení  o  jednotlivých  procesech  vedoucích  k 

zvyšování kvalifikace a zabezpečení úrovně kvality. Efektivní řízení inženýrských změn, 

které  jsou  iniciované  zákazníkem,  tak  i  mateřskou  společností  na  Tajwaně.  Nutnost 

změny  v  procesu,  vzniklý  problém  (kvalita,  testy  a  pod.  )  i  jako  jakýkoliv  další 

požadavek od zákazníka o jakoukoliv změnu, je komunikována formou QuIX systému, 
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kde jsou k vidění všechny možné vstupní data a popis problému a systém automaticky 

distribuuje  informaci  k  zodpovědné  osobě  a  to  paralerně  od  Wistronu  přímo  k 

zákazníkovi.  Zákazník  pravidelně  vyhodnocuje  výkonnost  firmy  v  rámci  klíčových 

ukazatelů a provádí pravidelné audity, kde sleduje zlepšení výkonnosti firmy a zavedené 

změny vedoucí k zvyšování kvality produktů a spokojenosti zákazníka.

Silné stránky:

Zavedení matodiky SIX SIGMA a řízení v rámci projektového managementu PMP (Plan 

and Control Plan). Spoluúčast se zákazníkem na zlepšovaní testovacích diagnostik.

Oblasti pro zlepšení:

Řízení změn a projektů týkající se zlepšování procesů zatím probíhají a jsou evidované v 

rámci  výrobních  procesů  a  procesů  přidávající  hodnotu.  Bylo  by  vhodné  evidovat  a 

implementovat zlepšovací procesy i v rámci nevýrobních procesů (oddělení).

Tabulka - 25: Bodové hodnocení subkritéria 5b)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

5b)

60 50 55 40 45 43 30 25 25 27 42

5c) Výrobky a služby jsou navrhovány a vyvíjeny na základě potřeb a očekávání 

zákazníků

Zde je třeba zaměřit se na následující:

o Jak řídící pracovníci využívají takových zpětných vazeb, jako jsou průzkumy 

trhu,  přehledy  od  zákazníků  a  podobně  k  určování  současných  potřeb  a 

očekávání týkajících se produktů nabízených na trhy,

o jak se  v  organizaci  prognózuje a  identifikuje  zlepšení  týkající  se  realizace 

takových  produktů,  které  budou  splňovat  budoucí  potřeby  a  očekávání 

zákazníků a jiných zainteresovaných stran,
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o jak  se  realizuje  návrh  a  vývoj  nových  produktů,  zvyšujících  hodnotu  pro 

zákazníky, a jak jsou do tohoto procesu zahrnuti zákazníci a jiní partneři,

o je pracovníkům známo, co je pro jejich zákazníky skutečnou hodnotou a jak 

tuto hodnotu analyzují a zkoumají,

o jak se navrhuje a vyvíjí nové produkty s výhledem jejich přístupu na nové 

segmenty trhu,

o jak se využívá tvořivosti jak vlastních zaměstnanců, tak i externích partnerů 

při navrhování výrobků a služeb,

o v  jaké  míře  pracovníci  návrhu  a  vývoje  produktů  systematicky  uplatňují 

moderní nástroje plánování jakosti, ekodesignu, prevence rizik a havárií,

o je  vhodnost  přístupů  k  navrhování  produktů  pravidelně  přezkoumávána  a 

posuzována.

Důkazy:
Design a charakter produktu je know-how zákazníka a je chráněný autorskými právami. 

Nicméně společnost aktivně spolupracuje se zákazníkem na vyvíjení nových platforem, 

ze  kterých  produkt  vzniká,  zvyšování  výkonnosti  produktu  v  rámci  životího  cyklu 

výrobku a slouží i jako technická podpora a poskytuje technické a informační zázemí v 

rámci R and D centra na Taiwaně. Společnost pružně reaguje na změny v produktech (na 

požádání zákazníka i otestuje produkt a ověří vyrobitelnost a správnou funkci produktu).

Dodržuje plně etický kodex, který přijal zákazník a zavázal se ho dodržovat – zákazník 

provádí  audit,  kde  přezkoumává  plnění  kodexu  a  s  ním  stanovených  požadavků. 

Zavedené ISO 9001 a  OHSAS 18001 a zavádění ISO 14001.

Silné stránky:

Silná spolupráce a kooperace se zákazníkem po celý průběh zavádění nových produktů i 

při zlepšování stávajících produktů.

Oblasti pro zlepšení:
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Design  a  změna  výrobku  přímo  podléhá  zákazníkovi,  tzn.  neexistuje  možnost  měnit 

charakter produktu případně vytvořit nový typ samostatně bez odsouhlasení zákazníkem.

Tabulka - 26 : Bodové hodnocení subkritéria 5c)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

5c)

85 80 83 90 90 90 90 80 90 87 87

5d) Výrobky a služby jsou produkovány a dodávány

Je zde potřeba prozkoumat následující:

o jak se garantuje, že jsou realizace a poskytování výrobků a služeb plně v souladu 

s jejich návrhem,

o jakých systematických přístupů organizace využívá k operativnímu řízení procesů 

výroby a dodávání svých produktů,

o jak jsou řízeny zvláštní procesy výroby a dodávání,

o jaké  marketingové  aktivity,  komunikování  hodnoty  a  nabídky  produktů 

současným i novým zákazníkům systematicky rozvíjí a uplatňuje organizace,

o jak  jsou  odpovědnými  zaměstnanci  analyzovány  a  naplňovány  požadavky  na 

servis a další služby po dodání výrobků zákazníkům,

o v jakém rozsahu a pro jaké skupiny externích zákazníků se rozvíjejí různé služby, 

které zvyšují hodnotu pro zákazníky,

o je  vhodnost  přístupů  k  realizaci  a  dodávání  produktů  vedením  organizace 

pravidelně přezkoumávána a posuzována.

Důkazy:

Produkt  a  jeho  složení  přímo  souhlasí  požadavku  zákazníka  a  jeho  výkresové 

dokumentaci  a  je  předávaný  a  distribovaný  pod  zákaznickou  ochrannou  známkou.  I 
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marketingové řízení na trhu je v přímé režii zákazníka, který má na toto specializovaný 

tým a marketingové strategie a ty jsou předkládané vrcholovému vedení společnosti.

Klíčové  procesy  (testy,  software)  jsou  pravidelně  kontrolované  a  vyhodnocované 

zákazníkem  přímo  ve  společnosti.  Zákazník  na  denní  bázi  (denní  telefonická 

komunikace) zadává objednávky společnosti a společnost následně obratem potvrdí, či je 

schopná dané objednávky přijmout, zpracovat a odeslat v požadovaném čase. Zákazník 

toto hodnotí  na základě  klíčových  ukazatelů  výkonnosti  – OCT (Order  cycle  time)  a 

vyhodnocení  jsou na denní,  týdenní  i  měsíční  bázi.  Společnost  je schopná poskytnou 

servis, opravy, případně i přestavbu produktu vždy, jak si to zákazník vyžádá či již na 

základě změny objednávky.

Silné stránky:

Vyhodnocování  KPI  ukazatelů  “OCT”  (schopnost  vyrobit  produkt  do  pěti  dnů  od 

objednání zákazníkem),  a to jak firmou,  tak i  zákazníkem.  Realizace produktu a jeho 

testování musí striktně splňovat požadavky zákazníka a to jak po hardware stránce, tak i 

po software stránce.

Oblasti pro zlepšení:

Společnost nemá přímou vazbu od koncového zákazníka. Je informovaná jen v případě 

stížnosti  či  jiného problému.  Není  vazba  spokojenosti  zákazníka.  Společnost  nemůže 

uplatňovat nápravná opatření.

Tabulka - 27 : Bodové hodnocení subkritéria 5d)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

5d)

80 85 83 90 90 90 90 60 90 80 84

5e) Jsou řízeny a zlepšovány vztahy se zákazníky

Je třeba si uvědomit:

73



o jak řídící pracovníci pracují a nakládají s informacemi získanými z každodenního 

kontaktu se zákazníky včetně práce se stížnostmi,

o v jakém rozsahu odpovědní zaměstnanci aplikují proaktivní přístup k zákazníkům 

tak, aby byly diskutovány a plněny jejich zájmy, potřeby a očekávání,

o jaké nástroje zpětné vazby od zákazníků vedení organizace systematicky využívá 

v zájmu zvyšování jejich pozitivního vnímání dodávaných produktů,

o jaké  formy  kontaktů  a  systémových  přístupů  k  zákazníkovi  odpovědní 

zaměstnanci  využívají  v  zájmu poznání  míry  jejich  spokojenosti  s  produkty a 

dalšími službami,

o jak  je  systematicky  monitorována  a  měřena  loajalita  externích  zákazníků 

organizace,

o jaké  formy poradenství  externím  zákazníkům  s  cílem odpovědného  využívání 

produktů organizace aplikuje,

o je  vhodnost  přístupů  k  řízení  a  zlepšování  vztahů  se  zákazníky  vedením 

organizace pravidelně přezkoumávána a posuzována.

Důkazy:

Jelikož  společnost  má  velmi  dobré  vztahy  se  zákazníkem,  aktivně  spolupracuje  při 

odstraňování problémů a zvyšování kvality. Není zde výjimkou i přátelské posezení se 

zákazníkem, které přispívají k dobrým vztahům. Případné reklamace jsou ihned řešeny 

prostřednictvím  8D  reportu,  kde  jsou  uvedené  nápravné  opatření  i  vyhodnocení 

efektivnosti  těchto  nápravných  opatření.  Celkové  vyhodnocení  výkonnosti  firmy  z 

pohledu zákazníka probíhá formou Quaterly Business Review, kde se účastní vrcholové 

vedení společnosti a zákazník prezentuje výsledky dosažené firmou.

Silné stránky:

Každodenní kontakt se zákazníkem. Pravidelné návštěvy managementu zákazníka.

Oblasti pro zlepšení:
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Zákazník  pravidelně  vyhodnocuje  výkonnost  v  rámci  jednotlivých  dodavatelů,  ale 

společnost nemá přesné údaje, jak si firma stojí v rámci konkurence.

Tabulka - 28 : Bodové hodnocení subkritéria 5e)

Přístup Rozšíření Posuzování a přezkoumání  

Správnost Integrace Celkem
Přístup je 

implementován

Přístup je 
dostatečně 

strukturován Celkem Měření
Učení 

se Zlepšování Celkem
Celkem 

5e)

90 90 90 80 80 80 80 85 80 82 84

6. Výsledky vzhledem k zákazníkům

6a) Měřítka vnímání ze strany zákazníků 

Je možné se zaměřit na následující:

o mají odpovědní zaměstnanci k dispozici záznamy o vývoji stížností zákazníků na 

všech úrovních řízení,

o jsou definovány znaky spokojenosti a loajality svých externích zákazníků včetně 

jejich důležitosti,

o je  na  všech  úrovních  k  dispozici  přehled  výsledků  v  oblasti  spokojenosti  a 

loajality externích zákazníků,

o vykazují  ukazatele  v  oblastech  spokojenosti  a  loajality  externích  zákazníků 

pozitivní trendy,

o jsou  v  těchto  oblastech  dlouhodobě  plněny  definované  cílové  hodnoty  a  je 

definováno optimum pro srovnávání s jinými organizacemi.

Důkazy:

Výsledky interních ukazatelů, které jsou prezentovány zákazníkovi, jsou prezentované i v 

rámci firmy a na dostupné nástěnce – Yield Rate Report (výtěžnost procesu), Paretovým 

diagramem. Jednotlivé problémy technického rázu jsou dostupné na nástěnce, která spadá 

pod oddělení  kvality  a zodpovědní  pracovníci  jsou poučeni  a přeškoleni  o chybách a 

příčinách vzniku. Každá zákaznická stížnost je zaevidována a řešená formou 8D Reportu 

a  zákazík  je  pravidelně  informovaný  o  řešení  problému  a  efektivitě  zavedeného 

nápravného opatření. V prvním čtvrtletí 2009 bylo skóre za zákaznickou kvalitou nižší 
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jako ve čtvrtém čtvrtletí  2008.  Hlavní  příčinou byly  chyby operátorů.  Byla  zavedena 

systémová nápravná opatření, která zabránila opakování se chyb. 

Silné stránky:

Evidence a řešení každé zákaznicé stížnosti formou reportů. Zákazníkovi je tento report 

poskytnut po zavedení trvalých nápravných opatření na konečné schválení. Společnost 

srovnává výsledky vzhledem k zákazníkovi i v rámci jednotlivých dceřiných organizací 

(Čína, Mexiko, Filipíny, …).

Oblasti pro zlepšení:

Není možnost srovnávat výsledky vůči zákazníkovi v rámci konkurence.

Tabulka - 29 : Bodové hodnocení subkritéria 6a)

Výsledky Rozsah  

Trend
y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr

Průměr 
celkem 

6a)

10 30 0 10 13 10 10 12

6b) Ukazatelé výkonnosti

Je nutné si uvědomit následující:

o jsou odpovědnými zaměstnanci organizace sledovány výsledky týkající se image 

organizace,

o jsou v organizaci stanoveny interní ukazatelé ovlivňující spokojenost a loajalitu 

zákazníků,

o jsou k dispozici na všech úrovních řízení organizace záznamy o vývoji neshod, 

vadných výrobků atd.,

o vykazují ukazatelé používané k internímu řízení spokojenosti a loajality externích 

zákazníků pozitivní trendy,

o jsou v těchto oblastech plněny definované dlouhodobě cílové hodnoty.
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Důkazy:

Každé oddělení má nastavné interní KPI (Key Performance Index) ukazatele, které jsou 

pravidelně přezkoumávané vrcholovým vedením společnosti jak v ČR, tak i na Tajwaně.

Záznamy o neshodách jsou pravidelně přezkoumávány na denní bázi. I když se v prvním 

čtvrtletí 2009 objevily tři zákaznické stížnosti, zákazník ocenil okamžitou zpětnou vazbu 

a snahu zavést efektivně nápravné opatření v co nejkratším termínu.

Silné stránky:

Okamžité řešení zákaznických reklamací formou reportů. 

Oblasti pro zlepšení:

Tabulka - 30 : Bodové hodnocení subkritéria 6b)

Výsledky Rozsah  

Trend
y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr

Průměr
celkem 

6b)

10 20 20 25 19 15 15 17

7. Výsledky vzhledem k zaměstnancům

7a) Měřítka vnímání zaměstnanci

Je nutné přezkoumat následující:

o jsou  k  dispozici  na  všech  úrovních  organizace  záznamy  o  vývoji  ukazatelů 

spokojenosti vlastních zaměstnanců,

o jsou definovány znaky spokojenosti a loajality svých zaměstnanců včetně jejich 

důležitosti,

o jsou  k  dispozici  záznamy  o  hodnocení  výkonnosti  a  motivaci  vlastních 

zaměstnanců,
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o vykazují  ukazatele  spojené a monitorováním a měřením spokojenosti  vlastních 

zaměstnanců pozitivní trendy,

o jsou  v  těchto  oblastech  dlouhodobě  plněny  definované  cíle  a  optimum  pro 

sledování s jinými organizacemi.

Důkazy:

Vedení  společnosti  organizuje  pravidelné  schůzky  s  pracovníky  a  diskutuje  o  jejich 

problémech a odpovídá na položené otázky. Hodnocení výkonnosti zaměstnanců provádí 

přímý nadřízený,  a to každého půl roku a podle hodnocení jsou přidělovány půlroční 

bonusy (až 50% ze mzdy) u pracovníků v kancelářích a nastaven bonusový systém u 

operátorů (včasné příchody).

Silné stránky:

Pravidelné schůzky managementu společnosti se zaměstnanci. Možnost vyjádřit vlastní 

názor  (schránka  důvěry),  nastavený  bonusový  systém  hodnocení  zaměstnanců 

(operátorů).

Oblasti pro zlepšení:

Větší  motivace  zaměstnanců  a  informovanost  o  spokojenosti  a  trendech  vývoje 

společnosti.  Nastavit  systém  hodnocení  zaměstnanců  na  všech  úrovních  (nejen  pro 

operátory).

Tabulka - 31 : Bodové hodnocení subkritéria 7a)

Výsledky Rozsah  
Trend

y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr
Průměr 

celkem 7a)

15 10 15 15 14 15 15 15

7b) Ukazatele výkonnosti

Je nutné si uvědomit:
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o zda  jsou  k  dispozici  záznamy o  vývoji  interních  ukazatelů,  jako  jsou  abence, 

fluktuace, výcvik, protesty, požitky, atd.,

o zda jsou k dispozici záznamy o vývoji ukazatelů motivace lidí, jako jsou počet 

týmů zlepšování a jejich velikost, rozsah uznání a odměn,

o zda se vykazují ukazatelé v těchto oblastech dlouhodobě pozitivní trendy,

o zda jsou v těchto oblastech dlouhodobě plněny definované cíle.

Důkazy:

Společnost sleduje interní ukazatele, jako je fluktuace zaměstnanců, absence, nemoc. Má 

zavedený  tréningový  proces  a  evidenci  tréningů  a  snaží  se  zvyšovat  kvalifikaci 

zaměstnanců. 

Silné stránky:

Tréningový program – zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Oblasti pro zlepšení:

Ukazatelé jako absence, fluktuace a nemoci by měly být zveřejňovány nejen na úrovni 

managementu, ale předkládané i zaměstnancům.

Tabulka - 32 : Bodové hodnocení subkritéria 7b)

Výsledky Rozsah  
Trend

y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr
Průměr 

celkem 7b)

20 25 15 20 20 15 15 18

8. Výsledky vzhledem ke společnosti

8a) Měřítka vnímání společnosti

Je nutné si uvědomit:

o zda  jsou  vedeny  na  všech  úrovních  organizace  záznamy  o  vývoji  ukazatelů 

pozitivního vnímání ze strany společnosti, jako např. vliv na regionální a národní 

ekonomiku, příspěvky k rozvoji veřejného sektoru, sportu, atd.,
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o zda jsou na všech úrovních organizace vedeny záznamy o vlivu aktivit organizace 

na životní prostředí, bezpečnost života okolí, při ochraně přírodních zdrojů, atd.,

o zda se vykazují ukazatelé v těchto oblastech dlouhodobé pozitivní trendy,

o zda jsou v těchto oblastech dlouhodobě plněny definované cíle a optimum pro 

srovnání s jinými organizacemi.

Důkazy:

Společnost  se snaží  expandovat  a  zmírňovat  dopad finanční  krize vytvářením nových 

pracovních  míst  (LCD  plant)  a  v  případě  nutnosti  transferovat  zaměstnance  na  jiná 

pracovní  místa  a  vyhnout  se  tak  hromadnému  propouštění.  Firma  dává  možnost  i 

čerstvým absolventům a umožňuje studentům vysokých škol vykonávat praxi ve formě 

diplomové práce. Záznamy o vlivu aktivit organizace na životní prostředí, bezpečnost, 

život  okolí,  při  ochraně  přírodních  zdrojů  je  zahrnuta  v  zavádějícím  manažerským 

systému ISO 14001 i v zavedeném OHSAS 18001. Společnost každoročně organizuje 

vánoční večírek, kde je součásti i bohatá tombola.

 

Silné stránky:

Růst  a  expanse  společnosti.  Zavádění  manažerského  systému  dle  ISO  14001:2004, 

zavedený a certifikovaný manažerský systém ISO 9001 a OHSAS 18001.

Oblasti pro zlepšení:

Chybí prezentace společnosti navenek. Bylo by vhodné například jednou ročně zřídit tzv. 

“Dny otevřených dveří”,  kde by mohli  potenciální  zájemci  o práci,  odborná veřejnost 

nebo studenti vidět přímo proces výroby.

Tabulka - 33 : Bodové hodnocení subkritéria 8a)

Výsledky Rozsah  
Trend

y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr
Průměr 

celkem 8a)

25 30 25 20 25 30 30 28
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8b) Ukazatele výkonnosti

Je nutné se zaměřit na následující:

o zda jsou k dispozici  záznamy o vývoji  zaměstnanosti  ve vazbě na naplňování 

celkové politiky a strategie organizace,

o zda  jsou  sledovány  takové  ukazatele,  jako  jsou  např.  úspora  energií,  míra 

dostupnosti zařízení veřejnosti atd.,

o zda jsou k dispozici údaje o získaných certifikátech či dalších oceněních ze strany 

organizace,

o zda vykazují ukazatelé v těchto oblastech dlouhodobé pozitivní trendy,

o zda jsou v těchto oblastech dlouhodobě plněny definované cíle.

Důkazy:

Společnost  získala  certifikát  ISO  9001,  OHSAS  1801  a  v  blízké  době  proběhne 

certifikace na ISO 14001. Jsou zde zavedené programy na snižování odpadů a recyklaci. 

Společnost zavedla program na snížení spotřeby elektrické energie.

Silné stránky:

Zavádění EMS ISO 14001 a již zavedené a fungující ISO 9001 a OHSAS 18001.

Oblasti pro zlepšení:

Výsledky společnosti by měly být prezentovány všem zaměstnancům společnosti.

Tabulka - 34 : Bodové hodnocení subkritéria 8b)

Výsledky Rozsah  
Trend

y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr
Průměr 

celkem 8b)

20 25 10 15 18 10 10 14

9. Klíčové výsledky výkonnosti

9a) Klíčové výsledky výkonnosti
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Je nutné brát v úvahu:

o zda  jsou  na  všech  úrovních  vedeny  záznamy  o  vývoji  základních  finančních 

ukazatelů,

o zda jsou vedeny záznamy o vývoji jiných ekonomických ukazatelů,

o zda jsou vedeny záznamy o vývoji jiných ukazatelů výkonnosti,  jako například 

podíl na trhu, počet produktů, počet patentů udělených zaměstnancům atd.,

o zda vykazují ukazatele v těchto oblastech dlouhodobě pozitivní trendy,

o zda jsou plně definované cílové hodnoty v těchto oblastech.

Důkazy:

Finanční i ekonomické ukazatelé jsou měsíčně sledovány a vyhodnocovány.  Výsledky 

výkonnosti, profitu a vyrobených kusů je konzultováno týdně na manažerských schůzích. 

Podíl sledování na trhu – zde za marketing zodpovídá přímo zákazník.

Silné stránky:

Týdenní manažerské schůzky, kde se probírají věci jak ekonomické, finanční, tak výroba 

a reklamace.

Oblasti pro zlepšení:

Na manažerských schůzkách jsou přítomni jen manažeři, někteří manažeři bohužel svoje 

podřízené neinformují o aktuálních otázkách společnosti. 

Tabulka - 35 : Bodové hodnocení subkritéria 9a)

Výsledky Rozsah  
Trend

y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr
Průměr 

celkem 9a)

15 20 25 20 20 20 20 20

9b) Klíčové ukazatele výkonnoti

Je nutné brát v úvahu:

o zda jsou k dispozici záznamy o měření výkonnosti interních procesů,
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o zda jsou vedeny záznamy o měření  využití  různých zdrojů (materiálových, 

HIM, informací, atd.),

o zda vykazují ukazatelé v těchto oblastech dlouhodobě pozitivní trendy,

o zda jsou v těchto oblastech plněny definované cílové hodnoty.

Důkazy:

Měřní  výkonnosti  ve  firmě  probíhá  na více  úrovních  a  ukazatelé  se  odlišují  v  rámci 

oddělení.  Výsledky i trendy jsou sledované v pravidelných intervalech a dostupné i v 

elektronické  podobě.  Zlepšení  F.P.Y.R.  (First  Pass  Yield  Rate)  –  výtěžnost  výroby a 

zlepšení kvality vybraných kusů. Další ukazatelé výkonnosti jsou interaktivní a okamžitě 

dostupné v rámci systému MIC.

Silné stránky:

Velmi silné zázemí v informačních systémech.  Sledování a vyhodnocování  veškerých 

ukazatelů.

Oblasti pro zlepšení:

O výsledcích ukazatelů o jejich vyhodnocování by měli být informování všichni, nejen 

manažeři.

Tabulka - 36 : Bodové hodnocení subkritéria 9b)

Výsledky Rozsah  
Trend

y Cíle Porovnání Příčiny Průměr Trendy Průměr
Průměr 

celkem 9a)

15 15 15 20 16 20 20 18

5.2. Sumarizace a vyhodnocení výsledků sebehodnocení

Podle  zjištěných  dostupných  informací  odpovídá  dosažené  bodové  ohodnocení 

následujícím výsledkům: 
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250  bodů  –  dosahují  dobré  firmy,  které  mají  zavedené  ISO  9001  a  to  po  prvním 

sebehodnocení ,

400 bodů – dosahují firmy,  které s Modelem EFQM již aktivně pracují několik let a 

zavedly řadu zlepšení a opatření,

500-600  bodů –  dosahují  velmi  dobré  české  firmy  s  vysokou  úrovní  managementu 

kvality,

800 bodů – dosahují excelentní evropské podniky,

1000 bodů  – maximum dosažených bodů.
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Tabulka - 37 : Celkové vyhodnocení kritérií 1 – 5 – Kritéria v části “Předpoklady”

Kritérium 1: Kritérium 2: Kritérium 3: Kritérium 4: Kritérium 5:
Vedení Politika a Lidé Partnerství a Procesy

strategie zdroje

Subkritéria % Subkritéria % Subkritéria % Subkritéria % Subkritéria %
1a 30 2a 24 3a 36 4a 43 5a 52
1b 38 2b 32 3b 29 4b 31 5b 42
1c 80 2c 18 3c 27 4c 52 5c 87
1d 27 2d 17 3d 23 4d 34 5d 84
1e 26 3e 34 4e 36 5e 84
Celkem 201 Celkem 91 Celkem 149 Celkem 196 Celkem 349

/ 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné 
hodnocení 40 hodnocení 23 hodnocení 30 hodnocení 39 hodnocení 70

Průměrný přidělený počet bodů za „Předpoklady“

202 / 5 = 40

Tabulka - 38 : Celkové vyhodnocení kritérií 6 – 9 – Kritéria v části “Výsledky”

Kriterium 6: Kritérium 7:
Výsledky vzhledem k Výsledky vzhledem k 
zákazníkům zaměstnancům

Subkritéria % x váha % celkem Subkritéria % x váha % celkem
6a 12 x 0.75 9 7a 15 x 0.75 11
6b 17 x 0.25 4 7b 18 x 0.25 5

Výsledné hodnocení 13 Výsledné hodnocení 16

Kritérium 8: Kritérium 9:
Výsledky vzhledem ke Klíčové výsledky 
společnosti výkonnosti

Subkritéria % x váha % celkem Subkritéria x váha % celkem
8a 28 x 0.25 7 9a 20 x 0.5 10
8b 14 x 0.75 11 9b 18 x 0.5 9

Výsledné hodnocení 18 Výsledné hodnocení 19

Průměrný přidělený počet bodů za „Výsledky“

85 / 4 = 21
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Tabulka - 39 : Celkové vyhodnocení obou kritérií

Kritérium:
x váha 
kritéria

Získané 
body Celkem

1 – Vedení x 1.0 40 40
2 – Politika a strategie x 0.8 23 18
3 – Lidé x 0.9 30 27
4 – Partnerství a zdroje x 0.9 39 35
5 – Procesy x 1.4 70 98
6 – Výsledky vzhledem k zákazníkům x 2.0 13 26
7 – Výsledky vzhledem k zaměstnancům x 0.9 16 14
8 – Výsledky vzhledem ke společnosti x 0.6 18 11
9 – Klíčové výsledky výkonnosti x 1.5 19 29

Celkem 298
Celkový počet přidělených bodů je 298.

Dle počtu dosažených bodů je zřejmé, že společnost splňuje podmínku dobré firmy, která 

má zavedené ISO 9001 a je po prvním sebehodnocení.

5.3 Náklady na vypracování sebehodnocení

Z ekonomického pohledu jsem vyčíslila odhad nákladů na sebehodnocení. Náklady na 

lidské  zdroje  jsem  se  pokusila  odhadnout  a  jsou  oceněny  současnými  náklady  na 

průměrnou hodinovou mzdu ve společnosti, které činí 165 Kč/hod.

Tabulka - 40 : Náklady na školení dle Modelu excelence EFQM

Náklady na školení dle Modelu Excelence EFQM
Odborné školení sebehodnocení společnosti 
vedoucího týmu 1     den 3,950.00
Účast vedoucího týmu na školení 8.5  normohodin 1,403.00
Úvodní školení vedoucím týmu 5     normohodin 825.00
Účast zvolených zaměstnanců na školení (5 
zaměstnanců) 25   normohodin 4,125.00
Účast zvolených zaměstnanců na sebehodnocení 200 normohodin 33,000.00
Režijní náklady (kopírování, psací potřeby, ...) cca 500.00
Celkem (v Kč)  43,803.00
Pramen: autor
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Celková  suma na  zavedení  sebehodnocení  společnosti  prostřednictvím  Modelu 

excelence EFQM je Kč 43,803.00.

6. Přínosy a nedostatky navrhovaného řešení

Mezi  přínosy zavedení  moderního  systému  řízení  jakosti  prostřednictvím  Modelu 

excelence EFQM patří, jak již bylo několikrát zmíněno odhalení silných stránek a oblastí 

pro zlepšení. Odhalení silných stránek slouží pro informovanost vedení společnosti, aby 

vědělo, které oblasti má dobře zvládnutné. Dle výsledků jsme zjistily, že  oblasti, které 

jsou velmi dobře zvládnuté, jsou: 

o velmi dobré vztahy s klíčovými zákazníky (1c, 5b, 5c),

o zavedené, zmonitorované a zdokumentované procesy (5a),

o velmi silné zázemí v informačních technologiích (4e),

o velmi kvalitně zvládnuté technologické procesy.

Prostřednictvím oblastí pro zlepšení, společnost zjistila svoje slabiny. Společnost si je tak 

vědoma, že dobré výsledky a růst nezáleží jen na dobré kvalitě poskytovaných výrobků, 

ale hlavně na veškeré činnosti, která je se společností spojována.

Velké rezervy byly odhaleny v oblastech:

o malá informovanost o politice a strategii všem zaměstnancům (2d),

o zcela  odlišný  přístup  k  zaměstnancům  operátorům  a  zaměstnancům  v 

kanceláři (3a, 3e),

o procesy schvalování dokumentů jsou příliš dlouhé (4a) ,

o ... komunikace uvnitř společnosti (dvě různé kultury – asijská versus česká).

Mezi  nedostatky zavedení  systému  řízení  jakosti  formou  Modelu  EFQM  považuji 

rozhodnutí  vedení  společnosti,  schválit  pouze  pět  zaměstnanců.  Výsledky  z  tohoto 

hlediska mohou být lehce nadhodnoceny nebo podhodnoceny. Kdyby tento tým tvořilo 
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více vedoucích zaměstnanců z oblasti technologie a výroby, výsledky sebehodnocení by 

měly větší vypovídací schopnost.
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Závěr

Hlavním  cílem  práce  bylo  analyzovat  současný  systém  managementu  jakosti  ve 

společnosti Wistron Info(Comm) Czech, s. r. o. a implementace principů a metod Modelu 

excelence EFQM jako cestu ke zdokonalení a zvýšení výkonnosti společnosti.

Zhodnocením již zavedeného systému jakosti dle  norem ISO jsem zjistila, že společnost 

dosahuje dobré úrovně, je plně funkční a efektivní a tím je připravena k přechodu na 

vyšší stupeň řízení jakosti na bázi TQM. 

Podle mého předpokladu je Model excelence EFQM vhodnější pro posouzení rezerv v 

systému  kvality  než  normy  ISO.  Zavedením sebehodnocení  podle  Modelu  excelence 

EFQM  firma  Wistron  Info(Comm)  Czech,  s.  r.  o.  odhalila  oblasti  pro  zlepšování  a 

možnosti  dalšího  růstu.  V  rámci  sebehodnocení  bylo  zjištěno,  že  v  podniku  nejlépe 

fungují oblasti, které jsou pokryty normou ISO. Co je potřeba změnit je přístup k podniku 

jako k celku. Na poli strategického řízení, vztahu podniku k zaměstnancům, inovačním 

procesům atd. stále existují velké rezervy.

Tato práce potvrdila, že implementace principů a metod Modelu excelence EFQM je pro 

podniku  opravdovou  příležitostí  ke  zlepšení  a  cestou  dalšího  růstu.  Je  zde  třeba 

připomenout, že záleží hlavně na managementu podniku, jak bude schopen aplikovat tyto 

výsledky do praxe.

Na závěr lze konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. Byly srovnány jednotlivé 

koncepce  jak ISO, tak  TQM a byla  provedena  jejich  analýza  ve společnosti  Wistron 

Info(Comm) Czech, s. r. o. Zavedením systému sebehodnocení na bázi Modelu excelence 

EFQM byly odhaleny silné a slabé stránky podniku. Zhodnotila jsem přínosy, náklady i 

nedostatky na implementaci Modelu EFQM.
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