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ABSTRAKT  
 
V této práci bych chtěl čtenáři za pomocí retrospektivní rešerše1 vytvořit objektivní 

pohled na danou problematiku managementu kvality.  

K tomu byla vybrána konkrétní data a  témata z bibliografických záznamů 

a dokumentů. 

Jelikož management kvality je dynamickým procesem, který se zabývá širokým 

spektrem problémů, je díky novým technologiím a poznatkům neustále inovován. 

I v tento okamžik, kdy budete pročítat následující kapitoly, vznikají na světě nové 

okolnosti,  kterým se tento obor bude muset teprve věnovat.    

 
 
ABSTRACT  
 
The aim of this thesis is to provide through retrospective seach1 an objective view on 

given topic of quality management.  

For this purpose were selected particular data and subjects from book notations and 

documents. Since quality management is a dynamic process, which is concerned 

with wide range of problems, it is due to development of new technologies and 

knowledge innovated continuously.  

Even in this moment, when you are reading following chapters, there are new 

circumstances all around the word, with which this discipline will have to deal with.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 
TQM, MANAGEMENT KVALITY, GQM, ISO, OCHRANA SPOTŘEBITELE, ŔÍZENÍ 
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1 jednorázové vyhledávání v určitém uplynulém časovém období, cílem je zjistit stav poznání v určitém 

vědeckém oboru 
1   unrepeated search in certain past period of time; the objective is to identify the knowledge status in 

certain science discipline 
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ÚVOD 

Dáte mi za pravdu, že shrnout to nejpodstatnější tak, aby bylo vystiženo to 

nejdůležitější, čím se daný obor zabývá, je impulz k hlubokému zamyšlení.  

Toto téma by se svým rozsahem a členitostí dalo srovnat s procesy odehrávající se 

v lidské bytosti.  

Proto mě napadla jedna věta, která by zastupovala tu nejpodstatnější myšlenku, 

kterou jsem k danému tématu vyvodil. 

 
Věta je následující:  

„Tak jak je pro lidskou bytost klíčové slovo život , tak by se pro management kvality 

dal definovat pojem zákazník . “ 

 

Pro zamyšlení bych uvedl pár příkladů ze života: 

„Ujel Vám někdy před nosem autobusový spoj i když jste si byli naprosto jisti, že 

Vaše hodinky jdou naprosto správně?“ 

„Rozpadla se Vám bota při sportu, měsíc po uplynutí záruční doby i když byla pro 

daný sport údajně nejvhodnější?“ 

„Promokla Vám bunda i když měla za deště vydržet uvnitř zcela suchá?“ 

Všechny tyto nepříjemné příhody jsou výsledkem dlouhodobého zanedbávání řešení 

problematiky managementu jakosti2.   

 

                                        
2 management jakosti =  management kvality 
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1 HISTORICKÝ VÝVOJ MANAGEMENTU JAKOSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 1. Vývoj systému jakosti ve 20. století 
 
CWQC  – Copany Wide Quality Control 
TQM    – Total Quality Management 
GQM    – Global Quality Management 

           Historický vývoj Managementu jakosti

Rok CharakteristikaTyp Modelu

Model řemeslné 
výroby

1900 Dělník

Model výrobního 
procesu s 
technickou 
kontrolou 

1920
Technická 
kontrola

Statistické metody 
technické kontroly

Model výrobního 
procesu s 
výběrovou 
kontrolou

1940

1960 CWQC
Model s regulací 

výrobních procesů

1975
Model výrobních 

procesů s 
koncepcí TQM

TQM

Normy ISO řady 
9001987

Model 
dokumentovatelný

ch procesů

GQM2000
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Intenzivnímu rozvoji se systém zabezpečování jakosti těšil zejména ke konci 

minulého a během tohoto století. Z obrázku. 1, lze shlédnout, jak se tento obor 

managementu jakosti vyvíjel. V následujících řádcích bych chtěl čtenáři popsat 

jednotlivé modely. 

 

1.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 

 

1.1.1 Model řemeslné výroby 

Model řemeslné výroby se vyznačoval přímou spoluprácí dělníka (výrobce) se 

zákazníkem. Zákazník popsal výrobci požadavky a ten se je snažil za jistých 

okolností splnit. 

Výhody: přímá zpětná vazba od zákazníka k výrobci 

Nevýhody: nízká produktivita práce 

 

1.1.2 Model výrobních procesů s technickou kontrolou 

Snaha o zvýšení produktivity vedly ve dvacátých letech minulého století ke zvyšování 

objemů výroby pomocí prvních výrobních linek. Byly vyčleňovány první funkce 

technických kontrolorů. Pro tuto funkci byly vybírání nejzkušenější (dobře placení 

pracovníci), od kterých se očekávala odpovědnost za kvalitu výrobku. 

Nevýhody: výroba i ostatní pracovníci podílející se na procesech výroby začali mít 

pocit, že péče o jakost se týká pouze technické kontroly. 

 

1.1.3 Model výrobního procesu s výběrovou kontrolou 

Ve třicátých letech se objevily první statistické metody kontroly. Vznikl model 

výrobních procesů s výběrovou kontrolou. V civilní oblasti se tento model prosadil až 

po II. světové válce, zejména v Japonsku. 

 

1.1.4 Model s regulací výrobních procesů 

Snaha Japonska o statistické řízení procesů a jejich rozšíření i na další oblasti 

činností podniků, včetně předvýrobních etap, položilo základ moderních systémů 

jakosti, označovaných jako „Copany Wide Quality Control“ - CWQC. 
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1.1.5 Model výrobních procesů s koncepcí „Total Qualilty Management“ 

Model označovaný jako „Total Qualilty Management“ – TQM, vznikl na základě stále 

větší snahy o zlepšení a propracování předcházejícího CWQC přístupu.  

Vznikají první pokusy o totální management kvality TQM, který i v dnešní době 

představuje dynamicky se vyvíjející koncepci. 

 

1.1.6 Model dokumentovaných procesů 

V druhé polovině devadesátých let v roce 1987 vstoupily na scénu normy ISO, řady 

9000, týkající se mapování veškerých procesů odehrávajících se v podniku.  

 

1.1.7 Budoucnost s „Global Quality Management“ 

Následujícím krokem, který je očekáván odborníky, bude fůze řízení jakosti, péče o 

životní prostředí a bezpečnosti.  

Tento přístup se označuje jako „Global Quality Management“ – GQM. 
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2 CO SE SKRÝVÁ POD POJMEM JAKOST  
 
Klíčoví představitelé tohoto odvětví definovali pojem „jakost“ v posledním půlstoletí 

následovně.[1] 

 

Juran: „Jakost je způsob užití“. 

Crosby:  „Jakost je shoda s požadavky.“ 

Feigenbaum : „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“ 

 

V poslední době se považuje za oficiální definici jakosti definice: 

  

„ stupe ň spln ění požadavk ů souborem inherentních charakteristik“ . [1] 

 

Co jednotlivá slova v této definici znamenají. 

• stupeň  - definuje jakost jako měřitelnou kategorii 

• požadavky  - jsou kombinací přání externích  

    zákazníků (potřeby, očekávání),   

  zainteresovaných stran a legislativy. 

• inherentní charakteristika - je typickým znakem produktu  

   (vůně pro parfém, výkon pro motor, apod.) 

 

2.1 VÝZNAM JAKOSTI V TRŽNÍM PROST ŘEDÍ 

V posledních třech desetiletích stoupl význam jakosti ve světovém měřítku tak 

dramaticky, že se hovoří o její revoluci. 

Avšak ne všichni řídící pracovníci jsou ochotni se vydat tímto směrem, jelikož tento 

fenomén zdůvodňují tím, že jde o módní trend, který je třeba jednoduše přežít. 

Ve skutečnosti by se dalo o těchto řídících pracovnících říci, že se nerozhlíží kolem a 

jedou po své dráze v přesvědčení, že jejich firma přesvědčí zákazníky o jejich kvalitě 

samovolně. Skutečnost je ale zcela jiná.[3] 

V dnešní době je pole konkurence tak rozsáhlé, že si nemůžeme být jisti, zda ráno, 

když se probudíme, se neobjeví na rohu ulice jiný konkurenceschopnější výrobce, či 

dodavatel, který dokáže oslovit klientelu našeho produktu nejen agresivnější 

reklamou, ale i jinou technologií. Technologií, která dokáže jeho produkt vyrobit za 
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jiných, mnohem kratších výrobních časů, ve větším množství, tudíž i s nižšími 

náklady.  

Díky tomu bude schopen prodávat své výrobky mnohem laciněji. 

Dále bych chtěl předložit dva výzkumné projekty.  

Z této studie, by si měl čtenář vytvořit vlastní názor o nutnosti managementu kvality a 

v následujících kapitolách své práce bych Vám chtěl toto téma trochu přiblížit, co se 

za slovem management kvality opravdu skrývá.  

Na začátku této bakalářské práce bych Vás, čtenáře této práce, nechtěl ihned 

přesvědčovat o tom, že ty firmy, které neužívají management kvality jsou firmy 

špatné, či dokonce, že jejich životnost v souboji s konkurencí je kratší, než život 

„jepice“. 

Nyní již zmiňovaná studie.  

První z nich byla vypracovány pro EFQM3 v roce 1989 firmou McKinsey.  

Evropskou nadací EFQM [3] bylo zjištěno, že 90% vrcholových manažerů 

považovalo už tehdy jakost za kritickou otázku konkurenceschopnosti a 55% z nich 

hodnotilo jakost jako absolutně nejdůležitější faktor pro jimi řízené firmy. 

Další výzkumný projekt, realizovaný v letech 1994 až 1995 EFQM a Evropskou 

komisí, podrobil 35 evropských firem zaměřených na management jakosti analýze. 

Analýzou těchto studií bylo jednoznačně prokázáno, že účinný management jakosti 

vede k: 

• zlepšování ekonomických výsledků 

• vyššímu zájmu o požadavky zákazníků  

• rozvoji podnikové kultury a vedení lidí 

• významným změnám v osobním rozvoji zaměstnanců 

                                        
3 EFQM – European Foundation of Quality Management - Evropská nadace pro řízení jakosti 
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2.1.1 Jakost je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniku 

Bylo zjištěno, že firmy s moderním systémem managementu jakosti, dosahují 

dlouhodobě podstatně lepších výsledků, než firmy s tradičním zajišťováním jakosti 

prostřednictvím technické kontroly. 

Jelikož se účinky změn za pomocí systému jakosti projevují jak uvnitř podniku, tak i 

v jeho okolí, chtěl bych tyto účinky vysvětlit v následujícím diagramu viz. obrázek.2. 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2. Analýza účinků podnikového sytému jakosti 
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Interní ú činky  systému se obvykle projevují rychleji, než účinky externí .  

U interních ú činků můžeme sledovat následující změny: 

• zvýšení produktivity a redukce nákladů vlivem:  

o snížení neshod při celkových výkonech  

o zlepšení výtěžnosti materiálu a účinnosti výrobních procesů vlivem 

„napoprvé“ správně provedené práce 

 

U externích ú činků můžeme převážně sledovat následující odezvy: 

• pozvolný nárůst podílů na trzích vlivem:  

o stoupající míry spokojenosti zákazníka  

o zvyšující se schopností „trefovat“ se do přání zákazníka 

 
2.1.2 Management jakosti je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů 

Výzkumy Evropské unie ukázaly, že 66% všech příčin ztrát na trzích dochází vlivem 

nízké jakosti výrobků a služeb. 

Podrobnější zkoumání prokázalo, že rozhodující je podíl nedostatků v předvýrobních 

etapách. Pouhá třetina příčin má jiné pozadí, nejčastěji přechod odběratelů na jinou 

produkci, pro niž není dosavadní charakter dodávek již potřebný. 

Tento podíl odpadá logicky v těch případech, kdy dodavatelem je monopolní výrobce 

daného výrobku. [3] 

 
2.1.3 Jakost je velmi významným zdrojem úspor materiálu a energií 

Typickým příkladem z tohoto odvětví je výroba a používání výrobků nízké 

spolehlivosti. 

Je skutečností, že provozní spolehlivost u některých našich výrobků je o třetinu horší 

v porovnání se světovým standardem. Ve skutečnosti se nám tato příčina projevuje 

tím, že máme na daném výrobku větší poruchovost a menší podíl efektivního využití. 

Stroje a zařízení při poruše nevytváří žádné produkty a pohlcují nám náklady na 

opravy. 

Jestliže se v naší výrobě nachází takovéto stroje a na nich je závislá naše výroba, 

musíme vytvářet pro takovéto stroje adekvátní zálohy. 

S tím souvisí opět náklady za spotřebovaný materiál a energii, které by mohly být za 

normální situace „vysoké provozní spolehlivosti“, využity někde jinde. [3] 
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Díky platové politice, která je momentálně nastavena v zemích východního bloku, 

může tento přístup představovat výhodu v naplňování kapacit. Avšak 

z celospolečenského hlediska jde o trestuhodné mrhání přírodními zdroji.        

 
2.1.4 Jakost ovlivňuje i makroekonomické ukazatele 

Téměř všechny významné firmy mají vypracované studie pro podrobné sledování 

důsledků zlepšování jakosti svých výrobků pro makroekonomické ukazatele, 

s tvorbou domácího produktu. 

Samotné bohatství firmy je tak závislé na rozvoji a zdokonalování systému 

managementu jakosti jak v průmyslu, tak i v odvětví služeb, veřejném sektoru, 

školství atd.  

 
2.1.5 Jakost je limitujícím faktorem tzv. trvale udržitelného rozvoje 

Ze strany některých vlád a ekonomů je tento aspekt zpochybňován, avšak 

ohlédneme-li se nazpět v horizontu 10 let, čeho bylo dosaženo v oboru životního 

prostředí, utvrdíme se o jeho významnosti. Tuto problematiku uvádí norma ISO 

14001. 

 

2.1.6 Jakost a ochrana spotřebitele 

Ochrana spotřebitele se stala velice významným aspektem na přelomu 20. a 21. 

století. V tomto souladu vznikl zákon na ochranu spotřebitele o odpovědnosti za 

výrobek. Normou ČSN ISO 8402 je „odpovědnost za výrobek“ definována jako: 

„povinnost výrobce nebo jiných osob k náhrad ě ztráty spojené s újmou na 

zdraví, škodou na majetku nebo jinou škodou zp ůsobenou výrobkem“.  [3] 

Tato směrnice je nekompromisní a jen zkráceně bych chtěl uvést, co konstatuje: 

Výrobce odpovídá za škodu způsobenou vadou výrobku, přičemž se nezbavují 

zodpovědnosti ani dovozci zboží. Pokud nelze určit konkrétního dovozce, resp. 

výrobce, odpovídá za škodu celý dodavatelský řetězec.     
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3 PRINCIPY A PRAVIDLA / BUDOUCOST A O ČEKÁVÁNÍ OD MANAGEMENTU   
JAKOSTI  

 
3.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A PRAVIDLA MANAGEMENTU JAKOST I 
 
Aby byl jakýkoliv záměr managementu jakosti pro organizaci přínosem, musíme 

vytvořit pevné základy, na kterých jej budeme stavět. 

V současné době jsou za základ považovány určité principy, jež reprezentují 

základní pravidla, na kterých moderní management jakosti staví. 

Mohli bychom je rozdělit do 11 základních skupin. 

Pozn.:následující pořadí nekoresponduje v žádném případě s významností daných 

principů: 

 
3.1.1 Zaměření na zákazníka 

Zákazníkem je osoba, která přijímá produkt. Produktem může být hmotný výrobek, 

poskytnutá služba nebo informace. Některé firmy by si měly u nás uvědomit, že 

konečný zákazník má významný podíl na existenci jejich firmy. Každý výrobce by si 

měl položit otázku, co by mohl učinit, pro trvalé uspokojování požadavků zákazníka. 

Krátký výčet nejdůležitějších činností může například obsahovat: 

• definování, kdo je pro organizaci skutečným zákazníkem, 

• poznávání požadavků zákazníka prostřednictvím marketingových technik 

nebo jiných forem získání informací, přicházejících přímo od zákazníků, 

• pružné a efektivní plnění požadavků zákazníků, 

• systematickou komunikaci, mezi organizací a požadavky zákazníka, 

• rozvoj vztahů se zákazníky, 

• měření spokojenosti s dodanými produkty, službami [1]. 

 
3.1.2 Vůdcovství 

Vůdcovství je jedním z klíčových principů i pro fungující systémy managementu 

jakosti. Podstatou tohoto principu je, že řídící pracovníci musí být pozitivním 

příkladem ostatním zaměstnancům organizace svým chováním, postoji a jednáním, 

které garantuje stálost účelů organizace a její strategické směřování. [1] 

Vůdcovství vyžaduje mimo jiné: 

• definice jasné strategie, politiky a hodnot organizace, 
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• stanovení takových cílů, jež jsou ve všech oblastech výzvou do budoucna 

(např. stanovení ekonomických hodnot, rozvoj organizace, atd.) 

• vykonávání trvalé role „lídrů“, což reprezentuje požadavek, aby řídící 

pracovníci byli pro své podřízené nejen přirozenou autoritou, ale doslova 

vzorem v postojích a jednáních, 

• rozvoj organizačních struktur v souladu s nutností zlepšování celkové 

výkonnosti organizace, 

• oceňování a podporu zaměstnanců za jejich osobní příspěvky k naplňování 

strategických záměrů a cílů, 

• účinné zapojení zaměstnanců do činností trvalého zlepšování všemi možnými 

způsoby a metodami.      

 
3.1.3 Zapojení zaměstnanců 

Organizace si začínají postupně uvědomovat, že znalosti a aktivní duch 

zaměstnanců jsou požadovány za nejcennější kapitál společnosti. Vytvoření určitého 

stupně volnosti zaměstnancům k tvůrčím činnostem, podporuje jejich aktivní zapojení 

do všech činností organizace  

Ze strany organizace musí být realizovány zejména následující činnosti: 

 

• vysvětlení zaměstnancům, jak jsou jejich role a jejich příspěvky důležité 

v plnění strategických cílů organizace,  

• snaha o dosahování maximálního výkonu, realizovaná například hodnocením 

individuální výkonností zaměstnanců, 

• přidělování odpovědnosti a pravomocí zaměstnancům, až do nejnižšího 

stupně firemní hierarchie, 

• vyhodnocování výkonnosti zaměstnanců a jejich oddělení, 

• rozvíjení a rozšiřování znalostí zaměstnanců, 

• systematická komunikace se všemi skupinami zaměstnanců ze strany vedení, 

přičemž musí být zajištěn obousměrný tok informací, nikoliv, jak to bývá u nás 

běžné, pouze ze shora dolů 

• vytváření zpětné vazby a její zkoumání, naslouchání názorů zaměstnanců, 

realizované například anonymními průzkumy mezi zaměstnanci. 
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3.1.4 Rozšiřování znalostí zaměstnanců 

Tento princip je v organizaci úzce spojen s předchozí zásadou zapojení 

zaměstnanců. Jelikož systematický rozvoj znalostí zaměstnanců a jejich dovedností 

je základním předpokladem pro budoucí úspěch organizace. 

Ze strany organizace by měly být realizovány tyto požadavky: 

• definovat rozsah požadavků na odbornou způsobilost zaměstnanců s ohledem 

na současnost a náhledem do budoucnosti.Tyto požadavky jsou vytvořeny 

s ohledem na všeobecné vzdělání, specializaci, praxi a dovednosti 

jednotlivých zaměstnanců, 

• odpovědnost vrcholového vedení při plánování, umožnit lidským zdrojům 

možnost rozšiřování obzoru jejich způsobilostí a znalostí, 

• systematicky realizovat vnitropodnikové vzdělávání a výcvik, 

• posuzování efektivnosti procesů sebevzdělávání zaměstnanců, vlivem 

efektivnějšího plnění cílů, 

• umožnění kariérního rozvoje zaměstnanců, který je zabezpečovaný a 

plánovaný od personálních manažerů 

• podpora aktivního zapojení zaměstnanců při odhalování nedostatků ve 

výkonnosti procesů, systémů organizace, apod. 

 
3.1.5 Flexibilita 

Současný i budoucí úspěch v tržním hospodářství vyžaduje schopnost rychle 

reagovat na požadavky zákazníků. 

Tento princip je ze všech, v této kapitole jmenovaných zásad nejnáročnější na 

uvolňování investic.K základním činnostem zde patří: 

• vytváření prognóz trendů, na orientovaných trzích, 

• zkracování doby návrhu, vývoje a následné realizace,  

• vytvoření elektronického obchodování a s tím související počítačové sítě 

jednak vnitropodnikové, ale i snaha o propojení s dodavateli a odběrateli, 

• zavádění strategie JIT (Just In Time), KAN-BAN a dalších logistických přístupů 

pro urychlení dodávek od odběratelů. 
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3.1.6 Procesní přístup 

Tento přístup se ukazuje jako zásadní pro efektivní vytváření a rozvoj jakýchkoliv 

manažerských systémů, tedy i systému jakosti. 

Procesem se myslí soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby 

zdrojů v regulovaných podmínkách. 

Podstatou tohoto principu je logické tvrzení o tom, že organizace pracují efektivněji a 

výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností, pokud vzájemně související činnosti 

jsou chápány a řízeny jako procesy. 

Praktická aplikace tohoto principu minimálně vyžaduje: 

• systematické definování procesů nutných pro dosahování cílů organizace a 

jednotlivých organizačních jednotek, 

• definování rámce a struktury jednotlivých klíčových procesů organizace, 

• jmenování vlastníků procesů s přesným vymezením jejich odpovědnosti a 

pravomocemi, 

• měření výkonnosti a systematické monitorování procesů vhodných ukazatelů, 

• identifikace rozhraní mezi procesy a funkcemi v organizaci, zejména na 

místech, kde dochází k výstupům z procesů, 

• orientace na takové faktory zlepšování výkonnosti procesů, jako jsou 

například zdroje, metody a materiály. [1] 

 
3.1.7 Systémový přístup k managementu 

V návaznosti na předchozí princip je možno konstatovat, že identifikace pochopení a 

řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší efektivnosti a 

účinnosti při dosahování vyšších cílů organizace.V praxi to znamená, že systém 

managementu jakosti musí být souborem na sebe navazujících procesů a vlastníci 

procesů musí zvládnout role dodavatelů ale i zákazníků zároveň. 

Pro tento princip se ukazují jako zásadní následující vlivy: 

• definování struktury procesů v rámci systému managementu organizace, což 

je úlohou pro diskuze a rozhodování celého vrcholového managementu, 

• odhalování bariér mezi souvisejícími procesy, které brání efektivnímu plnění 

cílů organizace, zejména s důrazem na analýzu jednoznačnosti a fungování 

rozhraní mezi procesy, 
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• pochopení nutnosti uvolňování žádoucích zdrojů pro systém managementu 

jakosti, zvláště pak zdrojů pro neustále zlepšování výkonnosti jednotlivých 

procesů v tomto systému zařazených, 

• systematické měření a monitorování výkonnosti systému managementu i 

organizace. [1] 

 
3.1.8 Neustálé zlepšování 

Všechny organizace mají vždy dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by 

měly být soustředěny na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny 

zainteresované strany. 

Zlepšováním jsou chápány všechny aktivity, které vedou k nové úrovni výkonnosti 

zaměstnanců, procesů, produktů i systému managementu jako takového, například 

aplikací Demingova cyklu PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Schéma řídícího okruhu 

 

 V praxi lze rozlišit dva základní přístupy ke zlepšování: 

1. Postupné zlepšování po krocích, jehož smyslem je garance, aby se lidé 

nevraceli ke starým chybám a stereotypům. Tento přístup označovaný jako 

Kaizen lze uplatnit na všech úrovních řízení a ve všech procesech s podporou 

zlepšovacích návrhů, opatření preventivního charakteru apod. 

2. Zlomové, revoluční zlepšování – anglicky: reengineering, spočívá 

v dramatických změnách výkonnosti celých systémů  

 

Akce (A) Plán (P)

Činnost 
(D)

Kontrola 
(C)
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V rámci tohoto naplňění musí každá organizace zajistit: 

• systematické odhalování slabých stránek v činnostech a výsledcích 

organizace všemi vhodnými přístupy a metodami, zejména pomocí interních 

auditů a sebehodnocením, 

• slabé stránky chápat výhradně jako příležitost ke zlepšování, nikoliv jako 

východisko k vyhledávání vyníků 

• na základě priorit rozhodovat o zadávání projektů zlepšování, což je činnost, 

která musí být logickou součástí procesu přezkoumání systému 

managementu vrcholovým vedením organizací, 

• projekty a cíle  orientovat zejména na zvyšování schopnosti plnění požadavků 

všech zainteresovaných stran, 

• plánovat činnosti zlepšování a uvolňovat a poskytovat adekvátní finanční, 

materiálové, informační a lidské zdroje na procesy zlepšování, 

• systematické měření a monitorování efektivnosti a účinnosti realizovaných 

zlepšení z pohledu zvyšování výkonnosti a lepší shopnosti plnit cíle 

organizace [1] 

 
3.1.9 Management na základě faktů 

Rozhodovací procesy by měly být na všech úrovních co nejobjektivnější. Proto se 

vyžaduje, aby efektivní a správná rozhodnutí manažerů byla založena na hluboké 

analýze dat a informací, nikoliv na subjektivních pocitech a názorech okolí. 

Správná aplikace tohoto principu od organizací a řídících pracovníků vyžaduje: 

• plánování a uplatňování různých metod monitorování a měření v systémech 

managementu jakosti, když jedním z klíčových měření by mělo být měření a 

monitorování spokojenosti zainteresovaných stran 

• výcvik zaměstnanců a jejich příprava všezahrnujících dat k objektivní realizaci 

měření a monitorování ze všech procesů zařazených do systému 

managementu organizace, 

• přezkoumávání objektivnosti a spolehlivosti dat pomocí systematické analýzy 

s využitím celé řady statistických metod s adekvátní počítačovou podporou, 

• zpřístupňování dat všem funkcím v organizační struktuře, které je potřebují 

k řízení procesů a činností, 
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• realizace rozhodnutí, odvozených od poznaných trendů ve vývoji ukazatelů 

výkonnosti. 

 

 

Obrázek 4. Vzájemné vazby mezi monitorováním a měřením, vyhodnocováním dat, 

rozhodováním a neustálým zlepšováním v systémech managementu jakosti [1] 

 
3.1.10 Vzájemné prospěšné vztahy s dodavateli 

Neexistuje organizace, která by nenakupovala hmotné vstupy, služby, informace 

apod.Spolehlivost dodavatelů je tak faktorem, který výrazně ovlivňuje reálnou 

výkonnost organizací.Každá organizace pracuje efektivněji, pokud rozvíjí se svými 

dodavateli vztahy partnerství založené na vzájemné důvěře, sdílení znalostí a 

integraci.Dodavatel musí být partnerem, ne nepřítelem! 

K řadě procesů, které pomáhají vytvářet dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli 

patří: 

• definování zvláštní politiky a strategie vztahů s dodavateli, která představuje 

aplikaci tzv. přerozdělování politiky, 

• výběr klíčových dodávek podle stanoveného souboru kriterií a s tím spojené 

definování strategicky významných dodavatelů, protože právě s touto 

skupinou by měly být partnerské vztahy budovány nejintenzivněji, 
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• výběr a hodnocení potenciálních dodavatelů jako odraz prevence 

v odběratelsko-dodavatelských vztazích, když kritéria výběru a podnínky 

hodnocení musí být známy, 

• poskytování vhodných forem technické pomoci dodavatelům, jakož jsou 

například nejrůznější opatření k řešení určitých problémů u dodavatelů, 

realizovaná na náklady odběratele, 

• systematická komunikace s dodavateli a sdělování nejlepších praktik, 

• využívání optimálních forem ověřování shody dodávek, 

• průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů, které je potvrzením momentální 

schopnosti dodavatele plnit požadavky obchodní smlouvy, 

• motivace dodavatelů a vytváření podmínek k dlouhodobým vztahům. [1] 

 
3.1.11 Společenská odpovědnost 

Poslední z principů moderního managementu jakosti se v poslední době stává velice 

častým tématem k diskuzím. Je podporován i oficiálními přístupy Evropské únie. 

Všechny organizace mají totiž svůj určitý díl odpovědnosti i za vývoj ve svém okolí. 

Přijetím etického přístupu a vykonáváním činností tak, aby se daleko překračovaly 

minimální rámce legislativních požadavků, organizace poskytují takové služby, které 

jsou v souladu s dlouhodobými zájmy nejenom organizací, ale i všech 

zainteresovaných stran.  

Pro naplňování tohoto principu mají klíčový význam: 

• uvědomění si role organizace v ovlivňování externího prostředí, protože 

reprezentanty organizací jsou jejich vrcholový manažeři, musí mít toto 

uvědomění především oni, 

• implementaci takových systémů managementu, jako jsou systémy 

managementu jakosti, enviromentálního systému, systému bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci apod., 

• vytváření prostředí a podmínek pro zabezpečování zaměstnatelnosti lidí, což 

v praxi znamená, že v rámci řízení lidských zdrojů musí být rozvíjeny speciální 

programy, které dokáží zaměstnance připravit na rychlou adaptaci v nových 

podmínkách, 
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• systematické snižování negativních dopadů činností organizace na životní 

prostředí, 

• racionální vužívání přírodních zdrojů, zejména těch, které jsou obecně 

považovány za neobnovitelné. 

Všichni řídící pracovníci a vrcholový management především musí aktivně 

podporovat trvalý rozvoj a aplikaci těchto obecných principů managementu 

v prostředí svých organizací. [1] 

 
3.2 KONCEPCE MANAGEMENTU JAKOSTI  
 
V současnosti byly všeobecně akceptovány tři základní koncepce rozvoje 

managementu jakosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5. Koncepce managementu jakosti 
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3.2.1 Koncepce odvětvových standardů 

Tato koncepce je v současnosti z historického hlediska nejstarší koncepcí, 

avšak vzhledem ke své náročnosti se řadí mezi normy ISO a TQM. 

 

3.2.1.1 Základní charakteristiky Koncepce odvětvových standardů 

• respektují platnou strukturu normy ISO 9001 je však  obohacená o 

mnohé další požadavky, 

• vymezují speciální požadavky, typické pro dané odvětví (přejímaní 

produktů přímo u dodavatelů, zdokonalené plánování jakosti), 

• tyto normy oproti ISO 9001 nejsou generické, to znamená, že nemají 

univerzální platnost pro všechna odvětví), 

• vyžadují mnohem náročnější specielní postupy certifikace systému 

managementu jakosti, 

• svou náročností jsou i v některých jiných dodavatelských řetězcích 

(např. dodavatelů průmyslových textilií, automobilového průmyslu i 

jiných odvětví), 

• některé z těchto standardů již v sobě zahrnují i požadavky na ochranu 

životního prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců, čímž berou 

ohledy i na jiné zainteresované strany, než jsou pouze externí 

zákazníci. 

 

V poslední době byl o tento systém projeven veliký zájem, jelikož většina 

těchto standardů má v preambuli uveden jako důvod skutečnost, že pouhá 

aplikace norem řady ISO 9000 a zejména 9001 nestačí k vybudování 

moderně pojatého systému managementu jakosti. 
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3.2.2 Koncepce ISO 
 

Koncepci ISO si vynutila globalizace tržního prostředí. V druhé polovině 90.let 

20.století byly mezinárodní organizací zveřejněny sady norem, které se 

souborně zabývaly systémem managementu jakosti.Samotná Evropská unie 

zařadila tyto normy mezi evropské normy a vyžaduje jejich širokou aplikaci. 

 
3.2.2.1 Základní charakteristické rysy této koncepce  

• Tyto normy mají univerzální charakter, tudíž jejich použití nezávisí 

pouze na typu procesů, ale i na druhu výrobků.Jsou tudíž využitelné jak 

ve výrobních procesech, tak i v podnicích služeb, veřejném sektoru, 

přičemž nevzniká žádné omezení ve velikosti samotné organizace.  

• Tyto normy nejsou v žádném případě závazné, ale pouze doporučující. 

To platí do okamžiku, kdy se dodavatel zaváže odběrateli aplikací 

těchto norem. Určitou výjimku tvoří dodavatelé regulované sféry 

výrobků, u kterých je certifikace dle normy ISO 9001 závazná. [1] 

 

3.2.2.2 Obecný přehled soustavy norem ISO 9000 a ISO 10000 

• ISO 9000:2005 – Základní principy a slovník managementu kvality 

Norma ISO 9000 uvádí do problematiky 

managementu kvality a definuje  

8 základních principů, (viz. kapitola 5.1.). 

Nezahrnuje však princip flexibility, učení se a 

společenskou odpovědnost. 

• ISO 9001:2000 – Požadavky systému managementu kvality 

Norma ISO 9001 je výsledkem 

kompromisu několikaletého úsilí ke kterému dospělo 

mezinárodní společenství. Tuto normu je třeba 

chápat jako naprosté minimum, které by ve firmách 

mělo být zaveden s naprostou samozřejmostí – zde 

formulované požadavky nejsou tedy maximem 

možného, ale minimem dosažitelného. Slouží jako 

celosvětově uznávaný model pro posuzování 
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managementu jakosti, avšak značná část těchto 

předpisů je považována za dávno překonané.  

Tento fakt má za následek, že dochází 

k intenzivnímu nárůstu vydávání odvětvových 

standardů.  

• ISO 9004:2000 – Směrnice pro zlepšování výkonnosti managementu 

jakosti 

Tato směrnice je určena k interní aplikaci 

v organizacích a je výborným návodem 

k budování,rozvoji a prosazování principů 

managementu jakosti do praxe. 

• ISO 19011:2002- Směrnice pro auditování systému managementu 

jakosti a systému enviromentálního managementu. 

Slouží jako návod k plánování a realizaci auditů 

v systémech managementu jakosti. 

Důležitá je i sada norem řady 10000, jelikož na tyto normy se modelové 
normy ISO řady 9000 v některých článcích odvolávají: 

• ČSN ISO 10011-1 Směrnice pro prověřování systémů jakosti.  

Část 1: Prověřování 

• ČSN ISO 10011-2 Směrnice pro prověřování systémů jakosti.  

Část 2: Kvalifikační kritéria pro prověřovatele 
systémů jakosti 

• ČSN ISO 10011-3 Směrnice pro prověřování systémů jakosti. 

Část 3: Řízení programu prověrek 

• ČSN ISO 10012-1 Požadavky na zabezpečování jakosti měřícího 
zařízení. 

Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřící 
zařízení 

• ČSN ISO 10012-2 Požadavky na zabezpečování jakosti měřícího 
zařízení.  



VUT v Brně Ústav metrologie a 
zkušebnictví 

Fakulta strojního 
inženýrství 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
Metrologie a řízení jakosti 

 

Brno, 2009 - 29 - Jan Vintrlík 
 

Část 2: Řízení procesů měření 

Systém managementu jakosti je považován za soustavu na sebe 

navazujících procesů. Tím respektuje princip procesního přístupu (viz. 

kapitola 5.1.6). Tento přístup je zřetelný z tzv. procesního modelu, který je 

zvýrazněn v normách ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000. 

 

 
Obrázek 6. Procesní model systému managementu jakosti v koncepci ISO 

 
3.2.3 Koncepce TQM 

Koncepce TQM (Total Quality Management) se začala během druhé poloviny 

dvacátého století formulovat zejména v Japonsku pro celopodnikové řízení 

jakosti. Postupně byla tato koncepce zpracována i v USA a Evropě.  

Mnohými je tato koncepce považována spíše za filozofii managementu, jelikož 

není tak přísně svázána s předpisy. TQM je otevřeným systémem 

absorbujícím vše, co může být využito pro zvyšování spokojenosti zákazníků 

a snižování firemních výdajů.  

Z principů, jež nejsou z koncepce ISO zřetelné, by bylo v této souvislosti nutné 

upozornit pouze na čtyři:  
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• prvořadou orientaci na zákazníka,  

• neustálé zlepšování všeho, co se v podniku děje,        

• účast všech zaměstnanců na procesech zabezpečování jakosti,         

• sociální ohleduplnost, tzn. zájem na spokojenosti vlastních 

zaměstnanců, pozitivních vlivech na okolí podniku apod.  

 

3.3 VÝHLED DO BUDOUCNA  

Celkové řízení je považováno v Japonsku za jedno z nejlepších a je v jiných zemích 

vysoce oceňováno.Každoročně přijíždí stále více účastníků, kteří se snaží seznámit 

s filozofií celkového řízení jakosti (celopodnikového řízení jakosti). Avšak oba dva 

tyto směry mají k dokonalosti stále dosud daleko. Je třeba stále zdokonalit některé 

úkoly, které leží před celopodnikovým řízením jakosti : 

• s ohromnou rychlostí dochází k vývoji nových výrobků a nových technologií za 

současných snižování nákladů, diverzifikace potřeb klade nové požadavky ke 

vzniku nového celkového systému zajišťování jakosti, 

• nutnost vyvíjení nových počítačových systémů pro účinnější a rychlejší přenos 

informací o jakosti a o integrovaném řízení jakosti, nákladů a harmonogramů, 

• jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, jsou nyní výrobci odpovědni za 

dopad svých výrobků na společnost a na životní prostředí, tím vznikají potřeby 

pro vývoj výrobků se schopností vlastní diagnózy, což znamená schopnost 

zajišťování vlastní jakosti, 

• očekává se další vývoj v inženýrské jakosti, včetně nových a lepších metod 

označování, měření a hodnocení výrobků, 

• řízení jakosti za pomocí počítačů již ve stádiu výzkumu a vývoji výrobků. 

 

Obecně existuje stále tendence omezovat celkové řízení jakosti na jednoduché 

seznamy jednotlivých kroků a postupů, avšak se vyvíjí málo úsilí, ke koordinaci 

těchto seznamů do systematického celku. I když se všichni snaží přesně vymezit 

mnoho různých věcí, které je třeba udělat, jen málo lidí se dosud pokusilo 

dotknout problém souvisejícího s otázkou, jak by se toto vše mělo sestavit opět 

dohromady. V tomto kontextu nebylo dosaženo od 50. let žádného pokroku. [2] 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo představit a přiblížit čtenáři problematiku související 

s managementem jakosti. Základní kriterijní otázkou této publikace, která již byla 

částečně zodpovězena v úvodu bylo, zda je opravdu nutný management kvality? 

V předcházejících kapitolách jsem se snažil čtenáři nabídnout náhled o čem toto 

téma pojednává.  

Přestože zde nebyl podán úplný výčet všech norem, formulářů a metod, které souvisí 

s užitečným napomáhání managementu kvality, například při analýze stability 

procesů a jiných podstatný procesních úkonů. Náplní této práce bylo seznámení 

čtenáře s aktuálním stavem dané problematiky a předložení věcných informací, které 

by měly umožnit vytvořit globální náhled k tomuto tématu, aniž by byl nucen se 

seznámit s úplnými texty. 

Mou snahou bylo, aby si čtenář dokázal odpovědět na položenou otázku, jež tvoří 

název této bakalářské práce. 

Pokud čtenář dospěl k odpovědi „ANO“ pak má práce splnila i svůj cíl.  

O správnosti této odpovědi jsem byl sám přesvědčen, již když jsem si toto téma mé 

bakalářské práce vybíral. Jelikož se určitou dobu pohybuji v oboru strojírenství a 

mými ambicemi je analýza procesů, zlepšování neproduktivních časů a vedení 

organizace, byl jsem velice potěšen, tématem této práce. 

K tomuto zaměření mě nejvíc dovedla má dosavadní odborná zkušenost z praxe, při 

které jsem se věnoval zefektivňování montážních časů na montážní lince, pro 

kompletaci pásových pil v jedné z brněnských firem. Zde jsem pochopil, kolik 

neproduktivních časů se dá odstranit určitými drobnostmi, jako jsou například 

zkrácení cest toku materiálu, vytvoření organizovaného pracoviště, plánováním 

výroby, apod.  

Následně jsem se věnoval hlubším optimalizacím, a to metodami 5σ, Kaizen, Kan-

Ban, odstraňování chyb diagramy příčin a následků [2] 

Vrcholem mých dalších aktivit v oblasti optimalizace výrobních procesů byla 

realizace nabídky Projektu technologického Layoutu pro výrobní a montážní prostory 

firmy Bomar, spol.s r.o, která byla dokončena v létě roku 2007 v průmyslové zóně na 

Černovických terasách. 
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Trendem do budoucna je dle mých představ vytváření organizací, které budou 

postaveny na základech TQM, velkopodnikové na základech GQM.  

Velký vliv bude hrát stále se umocňující vztah k ochraně životního prostředí. 

Díky vytváření záložních systému a velkému objemu průmyslových odvětví, které se 

ve svých základech nezměnili od průmyslové revoluce na přelomu 18 a 19 století, 

máme před sebou stále nedozírný konec cesty, kterým se mohou technické inovace 

a následně vliv managementu kvality z pohledu řízeného a plánovaného vylepšování 

organizací vydávat. 

Řešení s tím souvisejících problému je velkou výzvou řízení managementu kvality do 

budoucna. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 

TQM  Total Quality Management 

GQM  Global Qaulity Management 

CWQC  Company Wide Quality Control 

ČSN  Česká státní norma 

ISO  International Organization for Standardization 

EFQM  European Foundation of Quality Management 

JIT  Just In Time 

 


