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ABSTRAKT 
 
Tato práce se zabývá otázkou zda Technické normy mají vliv na kvalitu. Kvalitu 

chápeme jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Inherentním znakem 
se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož jakost se jedná. Jakost  a  normy postoupily 
dlouhý vývoj, jak z právního hlediska, tak i historického, který započal už ve staré 
Mezopotánii zmíňkou v Chammurapiho zákoníku. Od té doby jakost už několikrát změnila 
svou definici, význam jakosti však zůstává stejný. Je nutné zmínit průkopníky kvality, kteří 
svou prací přispěli k jejímu rozvoji, jako například Prof. RNDr. František Egermayer, DrSc., 
který byl nejvýznamějším průkopníkem moderního chápání kvality v našem státě, dále Dr. 
Joseph M. Juran, věhlasný autor a „otec“ moderního managementu kvality, také nesmíme 
zapomenout na Williama Edwardse Deminga, amerického státníka a profesora, který je 
nejvíce známy hlavně svou prací v Japonsku, a v neposlední řadě také světoznámou osobnost 
Agnes Waddellovou, a další významné osobnosti tohoto oboru. V dnešní době zabezpečují 
kontrolu kvality a normalizování hlavní orgány státní správy, jako Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR, které také zajišťuje řízení ostatních orgánů státní správy (ÚNMZ, ČMI, ČIA viz. 
kapitola 6.) Právě Ministerstvo průmyslu a obchodu  může pověřit právnickou osobu 
zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem, jejich změn a zrušení. Toto 
pověření je nepřevoditelné. Po dobu, po kterou je toto pověření platné, nesmí být touto 
činností pověřena jiná právnická osoba. Na udělení pověření není právní nárok. Náklady na 
tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na 
tvorbu norem, především českých technických norem přejímajících evropské normy, 
zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a 
náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích 
hradí stát. Při tvorbě a vydávání českých technických norem, jejich změnách a zrušení musí 
být zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, které jsou uvedeny v kapitole 3. 

 
 

ABSTRACT 
 
This thesis deals with the question of whether the technical standards have an impact 

on quality. We understand quality as a degree of compliance of requirements of a set of 
inherent features. Inherent feature means its own internal character of the object, whose 
quality is dealt. Quality and standards passed a long development, both from a point of law, as 
well as history, which began as early as in the old Mesopotamia by reference in Chammurapi 
Code. Since then, the quality changed its definition for several times, but the meaning of 
quality remains the same. It is necessary to mention the initiator of the quality who 
contributed by their work to its development, such as Prof. RNDr. František Egermayer, 
DrSc., who was the most significant initiator of modern understanding of quality in our 
country, then it is Dr. Joseph M. Juran, renowned author and "father" of modern quality 
management, also we must not forget William Edwards Deming, an American statesman and 
professor who is the most known of his work in Japan, and not least, world-famous 
personality Agnes Waddell, and other prominent personalities in this field. Today, quality 
control and normalizing ensure the main government authorities, such as Ministry of Industry 
and Trade of CR, which also ensures the management of other government bodies (ÚNMZ, 
ČMI, ČIA, see Chapter 6). The very Ministry of Industry and Trade may encharge a corporate 
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entity to creation assurance and issuing Czech technical standards, their amendments and 
repeal. This assignment is non-transferable. As long as this assignment is valid, no other 
corporate entity must be encharged for this activity. There is no legal claim for this 
assignment. The costs of the creation of the Czech technical standards are covered by a person 
who requires processing. The costs of the creation of standards, notably the Czech technical 
standards transposing European standards, prepared pursuant to the request of the ministries 
or other central government departments and the costs associated with membership in 
international and European standardization organizations are paid by the State. In creation and 
issuing the Czech technical standards, their changes and cancellation must be provided the 
conditions laid down in the decision to assignment, as set out in Chapter 3. 
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ÚVOD 

 
Řízení jakosti je nedílnou a velice významnou úlohou při vedení společnosti. „Na 

jednotlivých stupních vývoje existují tři faktory – jakost, náklady a operativní plánování, 
které na sebe vzájemně stále působí.“ [1] „Technologie a odborné znalosti nemůže využívat 
nikdo jiný než lidé, kteří je vyvinuli, protože pro ostatní neexistuje způsob, jak by poznali, 
kde to je užitečné a co se tím dokáže.“[2] Řízení jakosti jsem se začala věnovat teprve 
nedávno, i když jsem o něm slyšela na střední škole. Už tam mě řízení jakosti zaujalo, a proto 
jsem využila možnosti vypracovat na toto téma bakalářskou práci. Jako nováček v tomto 
oboru jsem se zaměřila hlavně na vysvětlení pojmů a snažila se jasně odpovědět na zadanou 
otázku, která stojí i v názvu této mé práce.  

Ráda bych úvodem citovala  Tomáše Baťu, který řekl:                                     
 

 „ Žádný podnikatel nemůže mít úspěch bez lidského faktoru „. 
      
Tato významná česká osobnost už ve své době dobře tušila jak důležité je pro 

společnost řízení jakosti. Diky tomu dokázal vybudovat jeden z největších podniků své doby. 
Zavedl nové revoluční myšlenky, které jsou dosud užívány jako příklad top managementu. 
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1. Jakost a normy- vysvětlení pojmů. 
 

1.1. Jak definujeme jakost. 
Podle slovníku cizích slov můžeme jakost definovat jako „kvalitu“nebo také“stav 

věci“[3]. 
„V novodobé historii (zhruba od začátku 20. století) měla definice jakosti řadu podob a 

prodělala řadu změn. Připomeňme si jen některé: 
• Jakost je vhodnost pro použití. (Joseph M. Juran) 
• Jakost je shoda s požadavky. (Phil Crosby) 
• Jakost je schopnost produktu uspokojit zákazníkovy potřeby.  
(Norma ISO 8402 z roku 1986) 
V současné době se používá definice z normy ČSN EN ISO 9000:2001 – Systémy 

managementu jakosti – Základy, zásady a slovník: 
Jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Inherentním znakem 

se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož jakost se jedná.  
Norma uvádí i rovnocenné synonymum pro jakost: kvalita .“[4]  
Armand V. Feigenbaum pak definuje kvalitu takto: „Kvalita výrobku je souhrn všech 

jeho konstrukčních a výrobně technických charakteristik, které určují úroveň, s jakou produkt 
naplní očekávání zákazníka.“[5] 

 
 

1.2. Jak definujeme normu. 
 
Normu můžeme, díky již zmíněnému slovníku cizích slov, definovat jako „všeobecně 

závazné pravidlo“ tedy „předpis“[6]. Je to tedy předpis, který jasně stanovuje jak a za jakých 
podmínek máme vyrábět a jakých vlastností má daný výrobek dosáhnout. 

Technické normy dále můžeme definovat pomocí zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky. 

§ 4 
„České technické normy 

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (§ 5) 
pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným 
označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká technická 
norma není obecně závazná. 

Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k 
označení jiných dokumentů. 

Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, 
směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení 
optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. 
 

§ 4a 
Harmonizované technické normy a určené normy 

Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-
li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které 
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uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo 
evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s 
právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob (dále jen 
„harmonizované evropské normy“).  

Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády 
nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii  a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“)  po dohodě s ministerstvy a jinými 
ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast  týká, určit české technické 
normy, další technické normy nebo  technické dokumenty mezinárodních popřípadě 
zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty  obsahující podrobnější technické 
požadavky (dále jen „určené normy“). 

Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené 
normy a jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto 
normy vztahují. 

Splnění harmonizované české technické normy, určené  normy nebo splnění 
zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou 
evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených 
v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž 
se tyto normy nebo jejich části vztahují. Pokud orgány Evropského společenství u 
harmonizovaných evropských norem nebo Úřad u určených norem dospějí k závěru, že 
splnění těchto norem nebo jejich částí nelze nadále považovat za splnění požadavků 
technických předpisů, oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu ty harmonizované české technické 
normy nebo určené normy, kterých se tato skutečnost týká. 

Úřad zveřejňuje ve Věstníku Úřadu odkaz na evropskou normu uveřejněnou podle 
práva Evropských společenství1b) Komisí Evropského společenství v Úředním věstníku 
Evropských společenství, která splňuje podmínky této směrnice.“ [13] 

 
 

Podniková norma 
Dodržování této normy je povinné jen v podniku, ve kterém je tato norma zavedena. 
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2. Normy jakosti 
 

V této kapitole bych ráda uvedla seznam několika norem, které se přímo zabývají 
jakostí, jako například EN ISO 9000, EN ISO 9001, EN ISO 9004 a EN ISO 14001 a ČSN 
EN ISO 30011. 

 
2.1. ČSN EN ISO 9000 

 
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 

Účinnost k: 2006-05-01 
„Anotace:  

V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu 
kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související 
termíny. 

Tato mezinárodní norma se týká: a) organizací, které se snaží získat výhody 
uplatňováním systému managementu kvality, b) organizací, které se snaží získat důvěru, že 
jejich dodavatelé požadavky na produkty splní, c) uživatelů produktů, d) všech, kteří mají 
zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. 
dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány), e) všech osob, jak interních, tak externích vůči 
organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska 
shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační 
orgány), f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují 
poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný 
pro tuto organizaci, g) zpracovatelů souvisících norem.“[7] 

 

2.2. ČSN EN ISO 9001  
 

Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Účinnost k: 2002-04-01 

„Anotace:  
 V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v 

případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, 
který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu 
zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro 
jeho neustálé zlepšování.“ [8] 
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obr. 2.2.  Model procesně orientovaného systému managementu kvality [25] 

 
 

2.3. ČSN EN ISO 9004  
 

Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti 
Účinnost k: 2001-08 

„Anotace:  
Tato norma poskytuje směrnice nad rámec požadavků uvedených v ISO 9001, aby se 

vzala v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systému managementu jakosti a tedy potenciál pro 
zlepšování výkonnosti organizace.  

Ve srovnání s ISO 9001 jsou cíle, týkající se spokojenosti zákazníka a jakosti výrobku, 
rozšířeny tak, aby zahrnovaly spokojenost zainteresovaných stran a výkonnost organizace. 
Norma je použitelná pro procesy organizace, takže zásady managementu jakosti, sloužící jako 
základ, lze rozvinout v celé organizaci. Záměrem této normy je dosažení pokračujícího 
zlepšování měřeného spokojeností zákazníků a jiných zainteresovaných stran.  

Tato norma obsahuje návod a doporučení a není určena pro účely certifikace, pro 
vypracování předpisů nebo pro smluvní účely, ani jako pokyn pro uplatňování ISO 9001.“[9] 
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2.4. ČSN ISO/TS 16949 
 

Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2000 v 
organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém 

průmyslu 
Účinnost k: 2002-11-01 

„Anotace:  
 V této technické specifikaci jsou spolu s ISO 9001:2000 stanoveny požadavky na 

systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu a je-li to relevantní, na 
instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu. Tato technická specifikace je vhodná 
pro výrobní místa organizace kde se vyrábějí díly pro sériovou výrobu a/nebo servis, 
specifikované zákazníkem.  

Podpůrné funkce, pokud jsou zajišťovány místním nebo odloučeným pracovištěm 
(jako jsou např. vývojová střediska, ústředí společnosti a prodejní střediska) jsou součástí 
auditu výrobního místa, protože jsou však podpůrné, nemohou však získat samostatný 
certifikát podle této technické specifikace. Tuto technickou specifikaci je možné také 
aplikovat v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.“ [10] 
 

2.5. ČSN EN ISO 14001 
 

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití 
Účinnost k: 2005-07-01 

„Anotace:  
Norma ISO 14001:2004 je první revizí normy ISO 14001 z roku 1996. Systémy 

environmentálního managementu dosáhly od publikování první ISO normy v roce 1996 
značného rozšíření ve světě (přes 70 tisíccertifikací) i v České republice (přes 1000 
certifikací) a masivního uplatnění v organizacích různých velikostí a oborů, samostatně nebo 
v souběhu, kombinaci resp. integraci s dalšími systémy managementu (především systémem 
managementu jakosti a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby 
organizaci umožnila vytvořit a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky 
právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o 
významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, které 
organizace identifikovala a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma sama o 
sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu.  

Norma organizacím umožňuje: a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém 
environmentálního managementu, b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou 
vyhlásily, c) prokázat shodu s touto mezinárodní normou 1) učiněním vlastního rozhodnutí a 
vydáním vlastního prohlášení, nebo 2) požádáním o potvrzení své shody stranami, které mají 
na organizaci zájem, jako jsou zákazníci, nebo 3) požádáním o potvrzení svého vlastního 
prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou, nebo 4) požádáním o 
certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací. 
Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly 
včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu.  

Rozsah jejich uplatnění závisí na takových faktorech jako jsou environmentální 
politika organizace, povaha jejích činností, výrobků a služeb, lokalita a podmínky, v nichž 
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pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k jejímu použití. 
Dodatečný text přílohy A má informativní charakter a jeho účelem je zabránit mylnému 
výkladu požadavků obsažených v kapitole 4 této mezinárodní normy. Informace uvedené v 
příloze A týkající se požadavků kapitoly 4 nejsou zamýšleny jako doplnění, vyloučení, nebo 
jakákoli úprava těchto požadavků.“ [11] 

 

2.6. ČSN EN ISO 30011 
 

Směrnice pro prověřování systémů jakosti. 
„Návod na auditování systému managementu jakosti a systému enviromentálního 

managementu.“ [12] 
 
 
 
 
3. Tvorba českých technických norem  
 

3.1. Zabezpečení tvorby českých technických norem 
„Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu 

vymezeném zákonem zaručuje stát. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "Ministerstvo") může pověřit právnickou 

osobu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem, jejich změn a 
zrušení (dále jen "pověřená právnická osoba"). Toto pověření je nepřevoditelné. Po dobu, po 
kterou je toto pověření platné, nesmí být touto činností pověřena jiná právnická osoba. Na 
udělení pověření není právní nárok.  

Ministerstvo rozhoduje o pověření právnické osoby na základě její žádosti. Posuzuje 
přitom zejména, zda žadatel bude schopen plnit všechny podmínky stanovené tímto zákonem. 

Pokud pověřená právnická osoba neplní podmínky stanovené v tomto zákoně a v 
rozhodnutí o pověření nebo pokud o to požádá, Ministerstvo pověření zruší. 

Rozhodnutí o pověření právnické osoby, jakož i zrušení tohoto rozhodnutí zveřejní 
Ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky. 

Pokud nejsou tvorba a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení 
zabezpečeny pověřenou právnickou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad. Úřad je v 
takovém případě oprávněn vybírat za odborné činnosti související se zabezpečením vydávání 
a řádné distribuce českých technických norem úplatu. Tyto činnosti a výši úplaty stanoví 
Ministerstvo vyhláškou. 

Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich 
zpracování. Náklady na tvorbu norem, především českých technických norem přejímajících 
evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních 
správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních 
organizacích hradí stát. 

České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud 
zvláštní zákon9) nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené 
právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu.“ [13] 
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3.2. Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem 
 
„Při tvorbě a vydávání českých technických norem, jejich změnách a zrušení musí být 

zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými jsou zejména: 
 
a)    včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích českých technických 

norem, jejich vydání, změnách a zrušení ve Věstníku Úřadu, 
b)    jednotnost a vzájemný soulad českých technických norem a jejich soulad s 

právními předpisy,  
c)    využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky,  
d)    uplatňování ochrany oprávněného zájmu, 
e)    plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána, z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích a 
využívání výsledků mezinárodní spolupráce, 

f)     projednání návrhu české technické normy, její změny nebo zrušení s každým, kdo 
se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu české technické 
normy nebo o návrhu na změnu nebo zrušení české technické normy přihlásí u osoby uvedené 
v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu ve lhůtě 
stanovené v oznámení o jeho zveřejnění, 

g)    zrušení české technické normy, které bylo projednáno podle písmene f), pokud 
neodpovídá podmínkám stanoveným pod písmeny b) až d), 

h)    řádná distribuce vydaných českých technických norem a jejich změn do dvou 
týdnů po doručení objednávky.“ [14] 

 
 
 

4. Průkopníci jakosti 
 

4.1. František Egermayer 
 
„Prof. RNDr. František Egermayer, DrSc., ( narozen 1913, zemřel 1989) byl jedním ze 

zakladatelů a nejvýznamnějších průkopníků moderního chápání jakosti v našem státě. Již v 
období první republiky a zejména po II. světové válce pochopil, že jakost výrobků a služeb 
bude kritériem úspěchu v konkurenci.  

Byl nejen znalým teoretikem, ale rovněž úspěšně pracoval v průmyslové praxi, byl 
vynikajícím pedagogem, organizátorem i manažerem. Díky svým kontaktům se světovými 
odborníky v oblasti jakosti i díky členství a funkcím v Evropské organizaci pro řízení jakosti 
(EOQC, následně EOQ) k nám již od padesátých let dvacátého století přinášel nejnovější 
poznatky z oblasti TQM, které předával studentům i odborníkům z praxe.  

Inicioval a řídil Celostátní odbornou skupinu pro jakost, ve které integroval vedoucí 
pracovníky útvarů řízení jakosti, pedagogy a nadšence pro nově se rozvíjející obor. Svou 
činností spolu s dalšími osobnostmi, zejména dr. A. Žaludovou, připravil podmínky pro 
ustavení ČSJ v roce 1989. Spoluvytvořil tak základ pro rozvoj systémů jakosti v celém 
průmyslu, ve službách a nyní i ve veřejné správě, založený na kvalifikovaném využívání 
nástrojů jakosti a na cílevědomé výchově v oblasti managementu kvality.“ [15] 
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4.2. Dr. Joseph M. Juran – „otec kvality“ 
 
„Dr. Joseph M. Juran, věhlasný autor a „otec“ moderního managementu kvality, se 

narodil v rumunské Braile v roce 1904, zemřel dne 28. února 2008 ve  věku 103 let. Dr. Juran 
byl celosvětově znám jako průkopník a šiřitel průmyslové a podnikové kvality. Významně se 
podílel na  jejím prosazování a rozvoji a přispíval v oblasti teorie managementu, 
managementu lidských zdrojů a také poradenství.  

Napsal několik knih a celosvětově se řadil v oblasti managementu kvality mezi 
nejvýznamnější myslitele 20. století. V roce 1937 uplatnil „Paretův princip“, který dnes znají 
a využívají miliony manažerů nejen v managementu kvality, ale i v nejrůznějších dalších 
oborech. Také napsal první „standard reference work“ managamentu kvality a  Příručku řízení 
kvality – Quality Control Handbook, která byla poprvé publikována v roce 1951 a dodnes 
vydána v šesti vydáních.  

Cestoval po světě a učil, jak zlepšovat kvalitu. V roce 1993 navštívil Prahu. Jeho 
návštěva se tehdy setkala s mimořádným ohlasem a měla velký význam. V roce 1979, tedy ve 
věku 75 let, založil Juranův institut, zaměřený na vzdělávání a výzkum metod pro zlepšování 
kvality podnikání. Ten dodnes poskytuje klientům a společnostem hodnotné soubory nástrojů 
a metod pro  zlepšování jejich výsledků. Mnoho metod dr. Jurana pro zlepšování 
podnikatelské výkonnosti se stále používá; například nástroje a principy Lean a Six Sigma a 
jejich využívání jsou dnes celosvětově v popředí pozornosti.“ [16] 

 

4.3. W. Edwards Deming 
 
„William Edwards Deming (narozen 14. října 1900, zemřel 20. prosince 1993) byl 

americký statistik, vysokoškolský profesor, autor a odborný asistent, který široce přispěl ke 
zlepšení výroby ve Spojených státech během 2. světové války. Deming je možná nejvíce 
známý pro jeho práci v Japonsku; kde působil od roku 1950, kde učil vyšší principy vedení. 
W. Edwards Deming získal titul Bc. z elektrotechniky na universitě ve Wyomingu u Laramiea 
(1921), titul Mgr.na universitě Colorado (1925), a Ph.Dr. na universitě Yale  (1928). Dr. 
Deming pracoval u Bellových telefonních laboratořích, později v Japonsku, následně jako 
profesor na universitě New Yorku, a konečně jako nezávislý poradce ve Washingtonu, D.C. V 
roce 1993, Dr. Deming založil institut W. Edwardse Deminga ve Washingtonu, D.C. Cílem 
tohoto institutu je starat se pochopení Demingova systému.“ [17]  

 
 

4.4. Kaoru Ishikawa 
 
„Odborník v oblasti managementu, který usiloval o zvýšení jakosti řízení na 

pracovišti. Kaoru Ishikawa je také duchovním otcem diagramu příčin a následků, který je také 
nazýván Ishikawův diagram  nebo i diagramem rybí kosti (angl. Fishbone diagram). Jeho 
účelem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme. I tento nástroj 
jakosti je obvykle používán v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou generovány všechny 
možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému, který řešíme.“ [18] 
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obr.: 4.4. Ishikawa diagram - diagram příčin a následků [26] 

 

4.5. Anežka Žaludová 
 
„Světově uznávaná mimořádná osobnost, čestná předsedkyně ČSJ a čestná členka 

Evropské organizace pro kvalitu. Rodným jménem Agnes Waddellová, narozená 22. 7. 1919 
v Kilwinningu ve Skotsku, zemřela 13. 1. 1999 v Londýně. Na její počest od roku 1998 
oceňuje ČSJ každoročně čestnou cenou osoby z České republiky, které se mimořádným 
způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto vysoké ocenění bylo nazváno 
Cena Anežky Žaludové.“ [19] 

 
 

Dále potom Armand Feigenbaum a Genichi Taguchi. 
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5. Vývoj jakosti 

5.1. Právní 
„Za minulého režimu hrály ČSN mnohem důležitější roli, o čemž svědčí i srovnání 

počtu závazných technických norem dříve a dnes. Stát se snažil v rámci centrálně řízené 
ekonomiky pomocí závazných technických norem vymezovat povinnosti často v oblastech , 
kde neměl správně zasahovat. Avšak i v průběhu minulého režimu se právní povaha ČSN 
měnila.  

Zákon č. 35/1957 Sb. o technické normalizaci jednoduše stanovil, že technické normy 
platí pro každého, jehož se týkají. Dále, pokud není technická norma označena jako 
doporučená, je závazná. Tento postoj k závaznosti zmírňuje pozdější nový zákon o technické 
normalizaci č. 96/1964 Sb. Ten rozděloval technické normy na státní, oborové a podnikové. 
Stupeň technické normy se určil podle důležitosti předmětu a podle okruhu uživatelů. Ode 
dne účinnosti státní a oborové normy a v rozsahu jimi stanoveném byly organizace, které 
předmět těchto technických norem vyráběly, zkoušely, kontrolovaly, distribuovaly, používaly 
nebo podle něho postupovaly při výrobě nebo jiné činnosti, povinny vykonávat svou činnost 
podle ustanovení těchto technických norem.  

Technické normy se staly zároveň závazné i pro pracovníky, kteří plnily úkoly těchto 
organizací, jestliže s nimi byli seznámeni. Obsah technických norem nesměl být v rozporu s 
jinými právními předpisy. Také technické normy nižšího stupně nesměly být v rozporu s 
technickými normami vyššího stupně.  

Po roce 1989 byl vydán nový předpis o československých technických normách, 
zákon č.142/1991 Sb. Ústředním orgánem státní správy pro oblast technické normalizace se 
stal Federální úřad pro normalizaci a měření. Právnické a fyzické osoby oprávněné k 
podnikatelské činnosti byly povinny řídit se při své činnosti těmi ustanoveními 
československé normy, která byla označena jako závazná. Schválené československé normy 
oznámil Úřad ve Věstníku a uvedl, které její články jsou závazné. Toto oznámení a vydání 
ČSN úředním tiskem bylo podmínkou platnosti. Po rozpadu federace byl vydán zákon č. 
20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a 
státního zkušebnictví. Byl zřízen dodnes existující Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, který je podřízen ministerstvu hospodářství. Úřad je 
rozpočtovou organizací.  

Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů 
zůstaly v platnosti, pokud nedošlo k jejich zrušení. Československé technické normy se 
považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za české technické normy; písmenná značka 
ČSN se nemění.  

 
V současné době jsou ČSN upraveny dvěma zákony, z nichž se ani jeden 

nespecializuje pouze na ně. Těmito zákony jsou již výše zmíněný zákon č. 20/1993 Sb. o 
zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, který vznikl v době 
účinnosti zákona o ČSN 142/1991 Sb., a dále zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na 
výrobky, který zároveň zákon o ČSN z roku 1991 zrušil. Novou úpravou se odstraňuje 
možnost vydávání závazných českých technických norem jako předpisů, jimiž se dosud v 
rozporu s Ústavou České republiky mohly stanovovat povinnosti podnikatelům. České 
technické normy jsou nyní definovány způsobem odpovídajícím definicím v mezinárodních a 
regionálních normalizačních organizacích, a je tak umožněno, aby měly stejnou funkci jako 
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národní normy států s tržní ekonomikou a aby byly plně způsobilé zejména pro přejímání 
evropských norem. Smyslem takových nezávazných norem je podávat informaci o obecně 
uznávaných technických řešeních.  

V souladu s praxí v EU se zavádí pojem harmonizované normy. Harmonizovanou 
českou technickou normou je taková norma, která ve vztahu ke konkrétnímu technickému 
předpisu obsahujícímu obecné vymezení technických specifikací obsahuje úpravu, jejíž 
splnění se bude považovat za splnění požadavků technického předpisu. Existence takových 
norem je nezbytná pro to, aby právní předpisy České republiky nebyly neúčelně zatěžovány 
množstvím detailních právních požadavků.  

Z pozitivní úpravy vyplývá, že ČSN již nejsou obecně závazné, a to ani pro určitou 
skupinu lidí. Pouze jen některé z norem, nebo určité části se stanou závaznými, pokud na ně 
určitý právní předpis výslovně odkáže. Při ukládání pokuty za nesplnění povinnosti, 
vyplývající z ČSN, nestačí pouhé konstatování správního orgánu, že určitá ČSN byla 
porušena. Okolnosti porušení je nutné v řízení zkoumat jako otázky skutkové. Je nutné 
dokázat, zda se ČSN na konkrétní případ vztahuje a zda její údajně porušené ustanovení je 
skutečně závazné. Jak už bylo totiž řečeno, ČSN obsahují i ustanovení doporučujícího 
charakteru, a ty závazná nejsou. Stejně je třeba postupovat v řízení u soudu. Na závěr lze jen 
konstatovat, že ve světle nové koncepce české technické normy mají své důležité 
opodstatnění, i když další vývoj se nedá vyloučit.“ [20] 

 

5.2. Historický 
 
„Poprvé se pojem „jakost“ objevil již v Chammurapiho zákoníku ze staré 

Mezopotámie. Zde je několik příkladů ze stavebnictví: „Jestliže stavitel postavil někomu dům 
a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých 
vlastních prostředků. Stavitel, který postaví dům s nevyhovující konstrukcí, a v důsledku toho 
se dům zřítí a zabije svého majitele , má být potrestán smrtí.“  

Další zmínka se objevuje například v díle římského architekta Vitruvia „De 
architectura“, kde je uvedeno, že pokud chceme, aby cihly rovnoměrně proschly, sušíme je na 
jaře a na podzim.  

Dále se s tímto pojmem setkáváme v moderních filozofických slovnících. Pro 
řemeslnou výrobu byl typický kontakt řemeslníka s výrobkem od začátku až do konce. 
Kdykoliv jej mohl srovnat s přáním zákazníka a popřípadě pohotově opravit. Po nástupu 
průmyslové doby již nebyl dělník v kontaktu se zákazníkem a prováděl pouze dílčí část 
výrobku a ztratil pocit hrdosti k danému výrobku. Z tohoto důvodu začala být zaváděna 
průběžná kontrola. Tento požadavek výrazně zesílila druhá světová válka. Množství 
válečného materiálu muselo být vyráběno se zvýšenou kvalitou výroby. Průběh výroby byl 
sledován, prováděla se kontrola . Požadavky na technické vlastnosti byly stanoveny v 
normách. Za kvalitní byl požadován produkt se stoprocentní úrovní výrobního provedení. 
Nejprve docházelo k oddělení výroby a technické kontroly, která měla bdít nad kvalitou 
produkce. 

Ze statistického vyhodnocení vyplynuly mimo jiné tři důležité poznatky: 
· Procesy nelze nechat probíhat samovolně a spoléhat na samovolný vznik potřebné 

kvality. 
· Kvalitní výrobek nelze „vykontrolovat“, ale musí se vyrobit 
· Řízený proces poskytuje kvalitní výstupy efektivně tehdy, když stejná pozornost jako 

kvalitě samotného procesu se také věnuje kvalitě výstupů.“ [21] 
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6. Hlavní orgány státní zprávy [22] 
 

6.1. Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu ČR 
Mimo jiné zabezpečuje řízení státní politiky v oblasti metrologie a zajišťuje řízení 

státních orgánů státní správy (ÚNMZ, ČMI, ČIA). 
 

6.2. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (ÚNMZ) 

- řídí činnost orgánů státní metrologie, 
- autorizuje organizace pro výkony státní metrologie a pro úřední měření, 
- stanoví měřidla podléhající povinnému ověřování, 
- schvaluje metrologické předpisy, tj.metodické pokyny pro metrologii a 
technické předpisy metrologické, 
- schvaluje a vyhlašuje státní etalony a české referenční materiály, 
- rozhoduje o uznání schválení typu měřidla nebo o ověření měřidla či 
referenčního materiálu, provedeného v zahraničí, 
- povoluje výjimky ze státní metrologické kontroly měřidel. 

 

6.3. Český metrologický institut ( ČMI)  
- zabezpečuje českou státní a primární etalonáž jednotek a stupnic fyzikálních a 
technických veličin, 
- uchovává, zdokonaluje a mezinárodně porovnává předmětné etalony, včetně 
přenášení hodnot jednotek na sekundární etalony, 
- provádí výzkum a vývoj v oblasti metrologie, 
- řídí tvorbu referenčních materiálů a jejich osvědčování, 
- zabezpečuje účast na mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké a legální 
metrologie a referenčních materiálů, 
- zpracovává a vydává metrologické předpisy pro metody přenosu hodnot 
jednotek veličin za státních a primárních etalonů na etalony nižších řádů, pro 
ověřování stanovených měřidel, resp. kalibrační metodiky pro pracovní měřidla, 
- zpracovává návrhy výměru o stanovených měřidlech, 
- zabezpečuje sekundární etalonáž fyzikálních a technických veličin a jednotek, 
uchovává, porovnává a zdokonaluje vlastní sekundární etalony, rozvíjí metody 
etalonáže, 
- vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel fyzických a právnických osob, 
vykonává funkci střediska kalibrační služby, 
- provádí registraci výrobců a opravářů měřidel, 
-  podílí se na certifikaci výrobců a certifikaci systémů řízení jakosti z hladiska 
metrologického zabezpečení, 
- poskytuje metrologické expertízy a informace, provádí odborná metrologická 
školení a vydává osvědčení o odborné způsobilosti, 
- podle potřeby a technických možností zajišťuje opravy a servis měřící 
techniky, popř. jejich výrobu a montáž, 
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- ve stanovené oblasti zabezpečuje systém vědeckotechnických informací, 
- poskytuje konzultace pro metrologická pracoviště v ČR, 
- vybírá zdroje záření a zajišťuje atestaci a distribuci sekundárních etalonových 
zářičůa roztoků s radionuklidy pro potřeby kalibrace. K těmto účelům zabezpečuje 
neobchodní dovozy a vývozy radioaktivních materiálů. 
 

6.4. Český institut pro akreditaci ( ČIA) 
- buduje a zajišťuje akreditační sytém v ČR podle evropských norem řady 45 
000, 
- provádí akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří, 
- zastupuje ČR v příslušných mezinárodních organizacích, 
- uděluje, odnímá či mění osvědčení o akreditaci, rozhoduje o jeho neudělení 
nebo pozastavení, pověřuje právnické osoby funkcí akreditačního střediska a 
prověřuje jejich činnost, 
- stanovuje kvalifikační požadavky na posuzovatele a na pracovníky 
akreditovaných míst, 
- podílí se na jejich doškolování, 
- zabezpečuje a provádí posuzování žadatelů o akreditaci. 

 
 
 

7. Odkaz Tomáše Bati v kontextu současných trendů jakosti 
 
„Mezi nejčastějšími změnami koncepčního charakteru jsou v současnosti, mimo jiné, 

zmiňovány i všechny změny uplatňované v oblasti systémů řízení jakosti, které bez jakékoliv 
nadsázky, zvláště v našich podmínkách, iniciovaly principiální a dalekosáhlé změny 
celopodnikových systémů řízení. V našich podnicích, žel stále ještě převládá tendence 
podceňovat úlohu lidí při plnění cílů jakosti a to z mnoha důvodů, ze kterých si připomeňme 
alespoň jejich nevyzpytatelnost, obtížnější uchopitelnost a proměnlivost oproti faktorům 
technickým a organizačním. Efektivní odborné posuzování a hodnocení lidských zdrojů 
v podnikové praxi je stále ještě oblastí vcelku nezvládnutou, která by si zasloužila mimořádné 
pozornosti všech zainteresovaných stran. 

 Je totiž již mnohokráte ověřenou skutečností, že právě chování a postoje pracovníků 
bezprostředně ovlivňují požadovanou jakost všech podnikových činností. Předpokladem 
jakostních výstupů není proto pouze úroveň technologického zařízení, uplatnění progresivních 
technologických postupů či nákup špičkového know-how, ale především jakostně zvládnuté 
organizační procedury, které plně zajistí předpoklad pro to, aby pracovníci všech 
hierarchických úrovní naplnili přesně to, co se od nich očekává a věnovali maximální 
pozornost všem činnostem a faktorům ovlivňujícím výslednou jakost.  

Rovněž naprostá většina požadavků zakotvených v nedávno přijatých dokumentech o 
jakosti (Národní politika podpory jakosti, připravovaná novela ISO 9000, Model vyjímečnosti 
EFQM a další), poukazují na klíčovou úlohu řízení lidských zdrojů včetně důrazu na úlohu, 
kvalifikaci a odpovědnost vrcholového vedení. 

Pro konkurenční schopnost podniku je proto stále potřebnější nejen precizně 
nadefinovat všechny procesy v tom kterém systému, ale  pokusit se následně implementovat 
celý komplex dílčích systémů řízení v jejich vzájemných vazbách. Právě uplatňování přístupů 
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a principů procesního řízení lze však na základě prvních zkušeností považovat za jedno z 
kritických míst zavádění a zlepšování jakosti. A je tomu zejména proto, že tyto přístupy 
vyžadují zásadní změnu způsobu myšlení, rozhodování a jednání a to nejen od vrcholového 
vedení, ale od všech  pracovníků podniku. 

Mimořádně vysoké nároky na management kladou zejména procesy přechodu od 
převládajícího rozhodování založeného na pozicích, funkcích a dílčích úkolech k rozhodování 
procesnímu, zvažujícímu efektivitu procesů, a využívajícímu širokou škálu informačních 
zdrojů včetně sledování cílů neustálého zlepšování. Další požadavky se týkají procesního 
plánování a realizace pracovních postupů, transformace pravomocí a odpovědností lidí, 
zajišťování nezbytných zdrojů, validace, měření a monitorování jednotlivých procesů. 

Všech výše uvedených cílů nelze dosáhnout bez systémové integrace managementu 
jakosti s ostatními složkami podnikového managementu. V tomto kontextu se zejména jedná 
o řízení personální, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a  řízení environmentální. 

Praxe dokonce jednoznačně prokazuje umocňování efektů těchto izolovaných 
podnikových systémů jejich vzájemnou interakcí, což výrazně zohledňuje jak již zmiňovaný 
model vyjímečnosti EFQM, tak i nově připravovaná a v současnosti tolik diskutovaná norma 
ISO 9000:2000. Při pozorném studiu není rovněž možné přehlédnout fakt, že řadu priorit a 
aspektů uplatňoval už ve svém systému podnikového řízení jeden z nejvýraznějších guru 
světového podnikání – Tomáš Baťa. 

Připomeňme si proto v tomto kontextu alespoň některé z aspektů Baťova systému 
řízení, který, možno říci bez jakékoliv nadsázky, dodnes udivuje současný světový 
management a to především a právě svými komplexními a integrujícími přístupy: 

- Baťova soustava řízení je založena na rozhodujícím principu, že člověk, jeho 
schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost (tzv. znalostní kapitál) jsou základní 
formou kapitálu.  
- Efektivní využití všech pracovníků včetně zvýšené samostatnosti v rozhodovacích 
procesech a přejímáním odpovědnosti. 
- Dominující orientace na zákazníka, jako tvůrce podnikové strategie. 
- Integrace rozvoje podniku s rozvojem regionu po stránce hospodářské, politické i 
kulturní. 
- Flexibilita a inovatívnost výrobních systémů jako základ soutěžení na nejnáročněj-
ších globálních trzích. 
- Permanentní přejímání všech dostupných zkušeností, metod a praktik od těch 
nejlepších z  celého světa. 
- Pochopení smysluplnosti ztotožnění kategorií vlastník a zaměstnanec ve všech 
jejích aspektech. 
- Nekompromisní využití základních principů morálky a etiky  jako hybných sil 
úspěšného podniku a potažmo i celého podnikání (existence podnikové kultury). 

 
Porovnejme nyní výše uvedené aspekty (žel, s odstupem času) s některými 

nejnovějšími požadavky, uplatňovanými v připravované revidované verzi standardů 
ISO, které vycházejí z již zmíněného modelu vyjímečnosti EFQM: 

 
1. Zaměření na zákazníka: organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto mají 
porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a 
snažit se překonat očekávání zákazníků. 
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2. Vedení: vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, směru a interního prostředí 
organizace. Vytvářejí prostředí, v němž mohou být pracovníci plně zapojeni na dosahování 
cílů organizace. 
3. Zapojení pracovníků: pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich 
plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace. 
4. Procesní přístup: požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li 
související zdroje  a činnosti řízeny jako proces. 
5. Systémový přístup k managementu: identifikování, porozumění a řízení systému 
vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl přispívá k efektivnosti a účinnosti 
organizace. 
6. Neustálé zlepšování: trvalým cílem organizace je neustálé zlepšování. 
7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech: efektivní rozhodování jsou založena 
na logické a intuitivní analýze údajů a informací 
8. Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy: schopnost organizace a jejich dodavatelů 
tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně výhodnými vztahy. 

Při pozorném porovnání obou forem přístupů, ač proklamovaných v historicky 
odlišném období i podnikatelském prostředí, nezbývá, než s jistou dávkou pokory 
konstatovat, že mnohé z principů dnes vydávaných za zcela nové, moderní a originální už zde 
v nějaké podobě byly. I v našem podnikatelském prostoru tedy existovala, a to bez 
jakýchkoliv pochyb, zcela unikátní a neopakovatelná národně - regionální kultura 
podnikového řízení a potažmo i podnikání vůbec. Kam se tyto, ve své době zcela originální 
trendy a principy vytratily? Kam se podělo Baťovo, byť v současnosti již občas některými 
vrcholovými manažéry opět připomínané, že „to nejlepší na světě nám úplně stačí“ ? 

Pokusme se v plném kontextu výše uvedených souvislostí proto vnímat podnikatelský 
a tvůrčí odkaz Tomáše Bati jako stále životaschopný, který může v některých svých 
nadčasových aspektech a podobách oslovit současnou i budoucí generaci našich manažerů a 
podnikatelů. Ještě dnes jde vpravdě o zkušenosti a myšlenky často zásadního charakteru, o 
rozhodovací procesy plně poplatné soudobým praktikám a trendům podnikového řízení, řízení 
jakosti nevyjímaje, které nám, bez jakékoliv nadsázky, mnohdy závidí celý informovaný 
svět.“ [23] 
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8. Jsou technické normy přínosem pro kvalitu?  

 
Technické normy mají zásadní vliv na kvalitu, ať v pozitivním či negativním slova 

smyslu. Pokud norma není řádně zpracována a nesplňuje-li účel detailních právních nároků, 
kterými jsou především jakost výrobků, ochrana zdraví a života lidí, bezpečnost práce a 
technických zařízení, požární ochrana, tvorba a ochrana životního prostředí, ochrana majetku 
a dalšími zájmy. Potom není možné dosáhnout požadované kvality. Zároveň pokud by norma 
měla omezovat možnosti výroby, což bylo možné pozorovat za minulého režimu, a 
nezohledňovala by, například vývoj nových technologií, také by nebylo možné dosáhnout 
požadované kvality.  

Je velice důležité, aby norma neznemožňovala vývoj produktu od základní kvality do 
maximální, které je daný výrobce schopen dosáhnou. V této době zmítané konkurenčním 
bojem, by mohlo dojít k tomu, že mnohé společnosti by v tomto boji neobstály.  

V opačném případě je technická norma pro kvalitu přínosem a stává se jakýmsi 
návodem na tvorbu kvality a její neustále zlepšování. V kapitole 2. jsou zmíněny normy 
jakosti, které kladou důraz na stanovení požadavků,  na management a na výkonnost 
popřípadě jiné požadavky, aby organizace byla schopna stvořit výrobek o požadované kvalitě, 
kterou zákazník očekává, a kterou stanovují předpisy.  

Norma by tedy neměly být stropem pro kvalitu, ale zdravým základem, který se 
s novými zkušenostmi zvyšuje. 

Důležité pro kvalitu je rovněž plánování jakosti, protože nestačí jen říct zavedeme 
řízení jakosti, ale je také nutné zřídit oddělení, které zavedení řízení jakosti naplánuje a bude 
dohlížet na to, aby se dodržovala daná kritéria, a aby s řízením byli obeznámeni všichni 
zaměstnanci.  

K zavedení tohoto oddělení jsou daná hlediska, která nám pomáhají plánovat řízení 
jakosti. Pohlédneme-li na hlediska plánování jakosti, kterými jsou: 
          „1.Strategie jakosti, strategie řízení jakosti, a vedení této strategie (strategické vedení). 

2.Organizace. 
3.Vzdělávání a výcvik 
4.Rozšiřování a motivace. 
5.Shromažďování a rozbor údajů týkající se prioritních otázek jakosti. 
6.Shromažďování a aplikace informací o jakosti. 
7.Rozvíjení funkcí řízení jakosti, funkční řízení jakosti (zajišťování jakosti, řízení 
   nákladů, řízení produktivity atd.) 
8.Nový výrobek a nový technologický vývoj. 
9.Normalizace. 

          10.Organizace a zavádění řídících systémů (nástroje řízení a běžné otázky řízení). 
  11.Činnosti kroužků řízení jakosti. 
  12.Revize (inspekce řízení jakosti a výsledky revizí). 
  13.Budoucí plánování.“ [24] 

A zaměříme-li se na bod číslo 9.„Normalizace“ musí nám být jasné, že normy nejsou 
v mnoha případech jen přínosem pro kvalitu, ale také, a to hlavně, součástí řídící operace při 
jejím plánování. 

Neboť normalizaci si vysvětlujeme za prvé jako „uvedení vzájemných vztahů do 
souladu s přijatými normami“ za druhé „stanovení technických předpisů, čili norem“[4].  

U každé společnosti či firmy je nutné, aby jeho vedení bylo průkopníkem jakosti, 
jelikož právě vedení má požadované prostředky pro zavedení řízení jakosti. J třeba zavést 



VUT v Brně Ústav metrologie a 
zkušebnictví 

Fakulta strojního 
inženýrství 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
Metrologie a řízení jakosti 

 

Brno, 2009  - 28 - Veronika Nováková  
 

kontrolu, která se skládá ze čtyř částí, těmi jsou vstupní kontrola, výrobní kontrola, výstupní 
kontrola a kontrola pracovních prostředku. Dále je nutné zaškolení pracovníků, protože 
pracovníci, kteří se podílí na výrobě a stojí právě za tou částí výroby, která ovlivňuje jakost 
výrobku, musí být způsobilí této práce a to na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, 
dovedností a zkušeností. Míru těchto uvedených aspektů stanovuje vedení.  

Průkopníkem jakosti, muže být také právě zaměstnanec, ten ovšem sám nemůže zavést 
normu, musí se poradit s vedením. To potom zhodnotí jestli je vhodné standardizovat nový 
postup, nebo zavést novou technologii a vytvořit tím normu.  

Tato nově zavedená norma následně neslouží jen k dosažení vyšší kvality, ale stane se 
jakýmsi základem, který se dále snažíme zdokonalit, a slouží k porovnávání s dalším 
vývojem. Takto je společnost schopna posoudit zda se pohybuje ve vývoji správným směrem. 

Toto by se dalo popsat uvedením příkladu. Kdy průměrná restaurace zaměstná nového 
šéfkuchaře s potřebným vzdělání, zkušenostmi a kreativním myšlením. Tento člověk poté 
zavede nový řád v kuchyni a přidělí ostatním zaměstnancům konkrétní práci, kterou budou 
vykonávat. Také využije svých schopností, aby tyto zaměstnance zaškolil. Díky tomu, že 
každý zaměstnanec nyní vykonává práci, na kterou je zaškolen, podaří se zavést nový recept, 
nebo zdokonalit již zavedený recept. Díky nově zvolenému postupu a precizně odvedené 
práci, vznikne jídlo delikátní chuti. Uspěje-li tento pokrm u zákazníku, bude standardizován a 
stane se základem pro posouzení jakým směrem se restaurace vydala. Díky skvělé chuti se 
budou zákazníci rádi vracet a doporučí tuto restauraci svým přátelům. Tím do restaurace 
přiteče vyšší finanční suma, ze které se část peněz využije na její rekonstrukci. Nové příjemné 
prostředí a dobrá pověst restaurace, přispěje k tomu, že se stane známou. Její věhlas potom 
může v nejlepším případě, po návštěvě komisaře prestižního francouzského gastronomického 
průvodce, dosáhnout až na hvězdičku Michelin. Tento případ, s jistou mírou nadsázky, lze 
přirovnat k dosahování potřebné kvalitu u široké řada výrobků. 

 
 
 

9. Závěr 
Díky zpracování této závěrečné práce jsem se dozvěděla spoustu užitečných 

informací, které pro mě dosud byly skryty. Poučila jsem se o tom, že normy jsou velkým 
přínosem pro kvalitu. Jdou ruku v ruce s jakostí, a ve spolupráci s inteligentním a 
konstruktivním vedením je možno dosáhnout vysoké kvality. Také vím, že kvalitu je nejen 
možné, ale hlavně nutné neustále zvyšovat, což umožňují stále se zdokonalující technologie, 
školení zaměstnanci a stále nové postupy výroby. 
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