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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí Modelu 

START. Úvodní část se věnuje objasnění teoretických východisek, základních pojmů 

a dané metody měření výkonnosti. V analytické části je představena hodnocená 

organizace, provedeno šetření pomocí zvoleného modelu a dle výsledků jsou 

interpretovány silné stránky a oblasti pro zlepšení. V poslední sekci jsou na základě 

výstupů z analýzy navrhnuta opatření pro zvýšení výkonnosti firmy. 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the evaluation of the performance of a selected company 

using the START Model. The introductory part is dedicaded to clarifying the theoretical 

basis, basic concepts and the method of measuring performance. The analytical part 

introduces the evaluated organization, conducts a survey using the selected model and 

according to the results are interpreted strengths and areas for improvement. In the last 

section, based on the outputs of the analysis, measures are proposed to increase the 

company's performance. 
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ÚVOD 

Za cíle společností je obecně považována maximalizace zisku a zvyšování tržní hodnoty 

firmy, a to v dlouhodobém časovém měřítku. Pro vlastníky či investory organizací je tak 

důležité zjišťovat, zda je společnost schopna zvyšovat svou hodnotu, a tím jim poskytnout 

investici zpět. Proto je pro ně důležité aktivně vyhodnocovat výkonost jejich 

podnikatelského subjektu, co nejlépe rychle a jednoduše. 

Potřeba hodnocení výkonnosti je pro člověka důležitou nutností již od historie. 

Společnost prochází rozvojem ekonomického myšlení, a tudíž i přístupů a metod 

zjišťování výkonnosti firem. Odstupuje se od klasických analýz zabývajících se zejména 

finančními ukazateli a vyhodnocováním dat minulosti a současnosti, do popředí vstupují 

metody moderní, hodnotící nefinanční indikátory a zaměřující se i na pohled do 

budoucnosti. 

Snahou podniků je dosahovat udržitelného úspěchu. V současné době se na trhu 

vyskytuje značné konkurenční prostředí, které se stále vyvíjí. Pro dosažení a udržení 

konkurenceschopné pozice je nezbytné provádět činnosti neustálého zlepšování. Proces 

měření výkonnosti je cílově orientovanou aktivitou, ve které je základním prvkem 

významnost zjištěných informací o výkonnosti pro uživatele, řídící orgány firem. Metody 

hodnocení výkonnosti organizací pomáhají odhalovat silné stránky a oblasti pro zlepšení, 

které by v běžných procesech nemusely být objeveny a dávají tak podnikům podněty 

k procesu zlepšování se. 

Jednou z moderních metod hodnocení výkonnosti je Model START sestavený Národní 

cenou kvality České republiky pro podporu rozvoje místních podnikatelských organizací. 

Metoda, jejíž klíčovým prvkem je dotazníkové šetření je založena na nástroji 

sebehodnocení organizace, manažery často opomíjenou činností. Aplikace modelu 

a využití výsledků nabízí nenáročnou cestu k postupnému dosažení podnikatelské 

excelence. 
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CÍLE PRÁCE A METODIKA 

Cílem práce je provedení vícekriteriálního hodnocení výkonnosti vybraného podniku 

podle modelu START. Na základě této analýzy boudou předloženy návrhy pro budoucí 

zvyšování výkonnosti zvoleného subjektu. 

Pro splnění hlavního cíle jsou dílčími cíli objasnění teoretických východisek práce, teorie 

výkonnosti podniku, principů jejího hodnocení a popis Modelu START. Dále bude 

představena vybraná společnost, na niž budou aplikovány teoretické poznatky 

a provedena analýza dle dotazníku metody START. Z výsledků dotazníku budou 

identifikovány silné stránky a oblasti vhodné k inovaci, a následně bude navrhnuto 

několik opatření pro zlepšení výkonnosti organizace. 

Diplomová práce bude rozvržena do tří hlavních kapitol. První teoretická část se bude 

zabývat osvojením poznatků z literárních zdrojů, budou představeny pojmy strategické 

řízení, výkonnost podniku a definovány klasické a moderní přístupy jejího hodnocení. 

Hlavním předmětem teoretické sekce bude představení Modelu START, popsána jeho 

metodika s klíčovým dotazníkovým šetřením a jeho oblastmi, vysvětleno vyhodnocení 

výsledků a postup účasti v programu. Pro porovnání bude stručně přestaven Model 

START PLUS. 

V druhé části bude přestavena vybraná společnost, která se podrobí zkoumání. Vymezeny 

budou základní informace potřebné pro obsah práce, její historie a organizační struktura. 

Navazovat bude aplikace dotazníkového šetření modelu START, vyhodnocení jeho 

výsledků. Dle kritérií dotazníku z výsledků vyplynou silné a slabé stránky, příležitosti 

a oblasti pro zlepšení.  

Poslední sekce se bude zabývat návrhem opatření pro zlepšení výkonnosti subjektu. 

Návrhy budou vycházet z aktuálních informací zjištěných dotazníkovým šetřením, ze 

současného stavu podniku pro možnou implementaci v budoucnosti ke zvyšování 

konkurenceschopnosti a výkonnosti organizace. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Strategické řízení  

Strategický management je zaměřený na dlouhodobé řízení směřování celku organizace 

nebo její části. Zahrnuje neustálé plánování, monitorování, analýzu a hodnocení všeho, 

co je pro organizaci nezbytné k dosažení jejích cílů. Změny v podnikatelském prostředí 

vyžadují, aby organizace neustále vyhodnocovaly své strategie k dosažení úspěchu. 

Strategické řízení lze dále definovat jako soubor rozhodnutí a jednání, které manažer 

provádí a která rozhodují o výsledku výkonnosti firmy. Manažer by měl disponovat 

důkladnými znalosti a analýzou vnitřního i vnějšího organizačního prostředí, aby mohl 

činit správná rozhodnutí. Společnost by měla co nejlépe využít silné stránky, 

minimalizovat slabé stránky organizace, využít příležitosti z podnikatelského prostředí 

a neměla by ignorovat hrozby. (Šulc, 2018) 

Strategické plánování je třeba činit jak pro předvídatelné, tak i pro nepředvídatelné 

události. Je použitelné pro malé i velké organizace, protože veškeré podniky čelí 

konkurenci, formulacemi a prováděním vhodných strategií mohou dosáhnout udržitelné 

konkurenční výhody. 

Stanovování strategie a jejich cílů je hlavním úkolem vlastníka společnosti či statutárního 

orgánu, který prostřednictvím cílů strategie předává nejvyššímu managementu pokyny 

pro směr podnikání a představu o fungování organizace, definuje úkoly, kterých má 

dosáhnout. Ve středních a větších podnicích je strategie úkolem ředitele, úkoly jsou 

zájmem všech manažerů a strategické cíle jsou dobře známy všem pracovníkům 

organizace. Statutárnímu orgánu je příslušné strategické řízení hlavně v menších 

podnicích (Grasseová, 2012).  

Sedláčková a Buchta (2006) vymezují čtyři základní fáze strategického řízení: 

1. analýzu – zjištění podrobných informací z vnějšího a vnitřního okolí; 

2. návrh – vychází z prvního kroku, akceptuje požadavky a definuje další postup; 

3. zavedení – realizace návrhu; 

4. zhodnocení – kontrola a vyhodnocení realizovaného návrhu v předem 

stanovených termínech. 
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Obrázek č. 1: Proces strategického řízení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Sedláčková a Buchta, 2005) 

1.1.1 Strategická analýza 

Strategickou analýzou se dle Košťana a Šuleře (2002) rozumí souhrn analýzy okolního 

prostředí, analýzy konkurence a analýzy vnitřních zdrojů a schopností organizace. Vnější 

prostředí firmy je rozděleno na makrookolí a mikrookolí. Makrookolí obsahuje faktory, 

které na podnik působí, ale nemůže jej ovládat. Faktory mohou být politické, legislativní, 

ekonomické, sociální, demografické a technologické. Mikrookolí je tvořeno subjekty 

v bezprostřední blízkosti firmy, a to zejména dodavateli, odběrateli a konkurenty. Vnitřní 

analýza zkoumá vlastní výkonnost a způsobilost podniku, jejím cílem je odhalit silné 

a slabé stánky podniku, možné konkurenční výhody a příležitosti a pravděpodobné 

hrozby. 

Mezi nástroje vnější strategické analýzy podle Grasseové (2012) patří PESTLE analýza, 

Analýza scénářů, Metoda delfská, Porterův model analýzy konkurence v odvětví, 

Analýza zainteresovaných stran, Participativní metody nebo Panel expertů. Jako nástroje 

vnitřní strategické analýzy popisuje Metody pro tvorbu námětů – Brainstorming, 

Brainwriting; Metody pro analýzu problému – Diagram příčin a důsledku, Šestislovná 

graf, Paretův diagram; Benchmarking, GAP analýzu, vybrané metody analýzy rizik, 

procesní analýzu, nákladově výstupové analýzy a sebehodnocení výkonnosti organizace 

– Model EFQM a Společný hodnotící rámec (Model CAF). 
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1.2 Výkonnost podniku 

Pavelková a Knápková (2012) definují pojem výkon jako kvantifikaci dosažených 

výsledků podniku, výkonností se značí míra dosahovaných výsledků srovnatelných na 

základě určitých kritérií s výsledky jiných subjektů a schopnost dosahovat daných 

výsledků  po jistou dobu.  

Slabým místem výkonnosti podniku je, jak ji měřit. Grasseová a Řehák (2008) tvrdí, že 

na výkonnost je možné nahlížet z různých úhlu pohledu, různý obsah má pro majitele 

společnosti, pro zaměstnance, manažera, zákazníka či pro konkurenci. Majitel společnosti 

vnímá výkonnost v tom, jak rychle se vložený kapitál zhodnotil, zaměstnanci spatřují 

podnik jako výkonný podle mzdy a kvality pracovních podmínek, manažer hodnotí 

z hlediska ziskovosti a prosperity firmy. Zákazníci oceňují výkonnost firmy dle plnění 

jejich potřeb a očekávání, dodavatelé a banky se zaměřují na schopnost podniku splácet 

své závazky.  

Pro všechny případy jsou zpracovány příslušné metody, které s určitou přesností měří 

náležející přístupy a vztahy. V dnešní době mohou být konkurenceschopné pouze 

společnosti, které reagují na novinky a změny v okolí podnikání a pravidelně vyhodnocují 

výkonnost podniku, zvyšují ji a investují do jejích rozvoje. (Pavelková a Knápková, 2012) 

1.2.1 Přístupy hodnocení výkonnosti  

Jedním ze základních nástrojů strategického řízení jsou systémy hodnocení výkonnosti 

podniku. Měření a hodnocení výkonnosti je možné provádět v případě porovnávání 

výsledků s cílovou strategickou hodnotou, jež vychází ze strategie podniku. Existují dva 

základní přístupy hodnocení výkonnosti, dělí se na klasické a moderní metody.  

Klasické přístupy 

Klasické přístupy vychází ze základního cíle firem, maximalizace zisku, a soustřeďují se 

na využití postupů a metod finanční analýzy. Knápková, Pavelková, Remeš a Šteker 

(2017) určují základní kategorie ukazatelů pro využití k analýze – absolutní, tokové, 

rozdílové, poměrové, soustavy ukazatelů a souhrnné ukazatele. 
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Moderní přístupy 

Moderní přístupy měření výkonnosti se zaměřují na spojení všech procesů v podniku 

s důrazem na zvyšování hodnoty investovaného kapitálu vlastníky společnosti, snaží se 

odstranit nedostatky klasických metod. Hlavními ukazateli moderních metod jsou EVA 

(ekonomická přidaná hodnota), nebo diskontované cash flow. (Veber, 2009) 

Komplexní moderní přístupy 

Předcházející přístupy zahrnují zejména finanční ukazatele, komplexní metody zavádí 

i nefinanční (mimoekonomické). Zásadním nedostatkem finančních ukazatelů je, že 

finanční údaje reflektují důsledky řízení minulých období a jejich vývoj je ovlivňován 

mnoha vlivy, které není možné přesně specifikovat. Mezi nejvýznamnější 

a nejpoužívanější koncepty současnosti patří Balanced Scorecard, Benchmarking, model 

Malcolma Baldrige, metoda Six Sigma a EFQM model Excelence. (Grasseová, 2012). 

Kocmanová a kolektiv (2013) dělí moderní přístupy na základní dvě kategorie, a to na 

modely postavené na základě sebehodnocení podniku, mezi které patří Model EFQM 

nebo jeho modifikace Model START či START PLUS. Druhou skupinou jsou modely 

zaměřené na procesy firmy a podporu řízení, do níž spadá například Balanced Scorecard.  

Veber (2009) porovnává tradiční a moderní přístupy následovně: 

Tabulka č. 1: Tradiční a moderní přístupy – porovnání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veber, 2009, str. 681) 

Tradiční přístupy 

 Využívají pouze finanční ukazatele; 

 Časově se zaměřují převážně do minulosti; 

 Využití analytických metod; 

 Definují trend vývoje; 

 Okamžitě definují změny. 

Moderní přístupy 

 Využívají finanční i nefinanční ukazatele; 

 Časové zaměření do minulosti, současnosti i budoucnosti; 

 Zvýraznění porovnávání se s konkurenčními a špičkovými 

společnostmi; 

 Určují potenciály rozvoje podniku. 
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1.2.2 Sebehodnocení 

Sebehodnocení společnosti by mělo být neoddělitelnou součástí jejího strategického 

řízení směřujícímu k dosahování podnikatelské excelence. Sebehodnocení výkonnosti 

podniku je podle Grasseové a Řeháka (2008) chápáno jako pravidelný a systematický 

proces přezkoumávání všech činností podniku a jejich výstupů, silných a slabých stránek. 

Slabé stránky procesů jsou chápány jako příležitosti ke zlepšování se.  

Drucker (1993) uvádí, že příležitosti ke zlepšování musí být neustále a cíleně 

vyhledávány. Efektivita růstu hodnoty firmy a procesů zlepšování se je podmíněna 

znalostí vlastní organizace, jejich vnitřních silných a slabých stránek, a příležitostí 

a hrozeb vyplývajících z vnějšího okolí. Firemní sebehodnocení je jednou z klíčových 

aktivit podniků všech velikostí, v ohledu na současné i budoucí řízení. 

1.3 Ocenění za jakost v ČR 

Rada kvality ČR chce motivovat společnosti veřejného a podnikatelského sektoru 

k využívání moderních principů řízení směřujících k udržitelným vynikajícím 

výsledkům, a to udělováním ceny za jakost. Zájemcům o účast v programech je tak 

umožněno zahájit cestu k inovacím a neustálému zlepšování – excelenci. 

Nejprestižnějším oceněním podniků v naší zemi je Národní cena kvality České republiky. 

Cílem programů, mezi které patří programy START, START PLUS, CAF 

a EXCELENCE, je veřejné ocenění nejvýkonnějších organizací České republiky. 

Národní ceny jakosti jsou udělovány ve více než 80 státech světa dle prakticky totožných 

kritérií. Bývají hodnoceny všechny parametry podniku, od kvality řízení, přes dosažené 

ekonomické hodnoty, vztah k zaměstnanců, zákazníkům, k životnímu prostředí až po 

úroveň konečného produktu. Od roku 1997 je model Národní ceny České republiky 

v plném rozsahu v harmonii s modelem Evropské ceny za jakost, předávána je 

významnými českými politiky na Pražském hradě. Od roku 2013 jsou programy plně 

v souladu s oceněném EFQM, úspěšné podniky získají národní i mezinárodní o cenění 

a možnost zapojit se do internacionální soutěže EFQM Excelence Award. (www.mpo.cz, 

2018) 

Hlavním referenčním rámcem pro získání ocenění je vnímán Model EFQM, nástroj, který 

vede k průběžnému zlepšování a pomáhá při rozvíjení inovací, firemní kultury, řízení 
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změn či transformaci organizace. Z hlediska náročnosti vstupu do programu Národní 

ceny Rada kvality doporučuje v první fázi absolvovat proces sebehodnocení v rámci 

programu START, následně provést náročnější sebehodnotící analýzu dle modelu 

START PLUS a až poté se přihlásit programu Národní ceny kvality s použitím modelu 

EFQM. (Národní cena kvality ČR, 2011) 

Dle Sdružení pro oceňování kvality (2010) úspěšné organizace zapojené do některého 

z programů mají možnost získat ocenění s příslušným titulem, v souvislosti na náročnosti 

zvolené metody. Uznání na základě Modelu START se uděluje na základě Národního 

ocenění v programu START, společnost získává titul Perspektivní organizace. Model 

START PLUS uděluje titul Perspektivní organizace nebo Úspěšná organizace, pokud 

podnik dosáhne bodového hodnocení nad 300 bodů. Oceňování probíhá Národním 

osvědčením v programu START PLUS. V rámci EFQM modelu lze obdržet tituly: 

Perspektivní organizace (200–299 bodů), Úspěšná organizace (300–399 bodů) nebo 

Excelentní organizace (400 bodů a více). Podnik získává Národní osvědčení v programu 

Excelence a Mezinárodní osvědčení v programu Excelence, na závěr je vyhlašován 

absolutní vítěz s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

1.4 Model START 

Model START je zaměřen na sebehodnocení organizace prostřednictvím definovaného 

dotazníku, jehož vyhodnocením společnost získá přehled o svém stavu výkonnosti, pozici 

na stupnici podnikatelské excelence, informaci o jejich silných stránkách a o oblastech 

pro zlepšení. Podle Národní ceny kvality ČR (2011) je aplikace modelu vhodná pro 

jakoukoli společnost, která se zabývá poskytováním služeb nebo výrobou produktů, 

působící v České republice. Možné je i použití pro její samostatný závod, provozovnu či 

divizi.  

Metodika modelu vychází z devíti kriteriálního evropského modelu podnikatelské 

úspěšnosti – Modelu Excelence EFQM, jehož aplikace je náročná, a slouží jako první 

krok ulehčení k jeho realizaci. Aplikace START je vhodnou technikou pro efektivní 

sebehodnocení konkrétní společnosti, které je tak výrazně časově i finančně výhodné. 

Aplikační příručka modelu je volně ke stažení na internetových stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Tato forma sebehodnocení nabízí organizaci možnost poznání, jaké 
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oblasti v její činnosti jsou dobře fungující a jaké jsou naopak vhodné ke zlepšení. 

(www.mpo.cz, 2020) 

Národní cena kvality ČR (2011) oznamuje, že využití Modelu START je doporučeno 

nejen organizacím, které chtějí započít směřování k neustálému systematickému 

zlepšování, ale i společnostem, které si prošly aplikací normy ISO 9001 a požadují 

efektivnějšího naplnění jejích požadavků. 

Model vznikl pod Národní politikou kvality, kterou do roku 2018 z velké části realizovala 

Česká společnost pro jakost, respektive Národní informační středisko podpory kvality. 

Od roku 2018 má celou Národní politiku kvality v kompetenci Ministerstvo průmyslu 

a obchodu (www.mpo.cz, 2020). 

1.4.1 Dotazník 

Klíčovým prvkem aplikace programu je dotazníkové šetření. Dotazník byl stvořen s cílem 

pomoci jakékoli společnosti zjistit její umístění na stupnici podnikatelské excelence. 

Národní cena kvality ČR (2011) uvádí, že princip vychází z ověření metody hodnocení 

firem z hlediska rozličných aspektů, které dohromady interpretují excelenci organizace 

na základě její způsobilosti a výsledků, jichž dosáhla.   

Dotazník je rozčleněn stejným způsobem na část předpokladů a výsledků, jako v Modelu 

EFQM: 

 Předpoklady hodnotí, co organizace činí a jakým způsobem, doporučují opatření 

ke zvyšování výsledků podniku. Do kategorie spadá 5 kritérií – vedení, strategie, 

zaměstnanci, partnerství a zdroje, a procesy, produkty a služby. 

 Výsledky zkoumají, čeho firma dosahuje. Naplnění a využití předpokladů vede 

k dosahování výsledků. Část obsahuje 4 kritéria orientovaná na výsledky z oblasti 

zákazníků, zaměstnanců, společnosti a výsledky klíčové. 

Každá kriteriální oblast obsahuje soubor vyvážených otázek, jejichž součet je celkem 50. 

Polovina otázek značí předpoklady pro získání výsledků a polovina představuje dosažené 

výsledky. Přesnou strukturu dotazníku lze nalézt v Příloze č. 1.  

Národní cena kvality České republiky (2011) doporučuje následující kroky při realizaci 

dotazníku START: 
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 Vedení organizace rozhoduje o aplikaci modelu START, definuje, zda bude 

podrobena celá či pouze část, případně jaká.  

 Jmenování řešitelského týmu a zodpovědné osoby (manažera). 

 Informování pracovníků o projektu sebehodnocení a dalších zainteresovaných 

stran. 

 Vyškolení manažera a členů týmu. 

 Vyplnění dotazníků zvolením odpovědí z možností A, B, C, D. 

 Vyhodnocení odpovědí, stanovení silných stánek a oblastí pro zlepšování. 

 Sestavení Profilu organizace. 

 Předložení výsledků vedení firmy. 

 Využití výsledů sebehodnocení, navržení opatření pro zlepšování a jejich 

realizace. 

Vyplněním dotazníku podle Národní ceny kvality ČR (2011) získá společnost informace 

o její aktuální pozici, možném směřování do budoucna, posouzení shodnosti názorů členů 

týmu na podnik, možnost srovnání výsledných hodnot s dalšími organizacemi 

a příležitost k pravidelnému pozorování pokroku.  

Je očekáváno, že využitím dotazníku START se zlepší potenciál dosahování excelentních 

výsledků podniku a je zajištěn přínos definice korektních metod a procesů. Excelentními 

výsledky jsou chápány takové, které prokazují zlepšující se trend, v porovnání 

s konkurencí a v oblasti benchmarkingu je úroveň výkonnosti dobrá, a jsou významné pro 

všechny příslušné oblasti podnikání. (www.mpo.cz, 2019) 

1.4.2 Model EFQM 

Jelikož z modelu EFQM vychází struktura modelu START, který je hlavním předmětem 

analýzy subjektu práce, je níže stručně definován. 

EFQM model je jedním z nejvyspělejších moderních přístupů měření výkonnosti 

organizace, principem je neustálé zlepšování se, provádění pravidelného sebehodnocení 

a realizace návrhů na zlepšení. (Česká společnost pro jakost, 2019) 
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Model EFQM sestavuje a vlastní Evropská nadace pro management kvality = EFQM, 

která je tvořena organizacemi z většiny evropských států a odvětví činnosti. Nadace řídí 

proces Evropské ceny za excelenci a členům nabízí využití dalších služeb. V průběhu let 

model prošel procesy zlepšování pro jeho stálou relevantnost. V říjnu roku 2019 byl 

představen zcela nový inovovaný Model EFQM. (EFQM, 2019) 

Základní principy, na nichž je model založen, jsou u všech verzí nezměněny, důležité jsou 

následující zásady: 

 Zákazník je nadřazen. 

 Z dlouhodobého hlediska jsou zainteresované strany centrem dění. 

 Podnik se má snažit porozumět souvislostem mezi příčinami a následky, co dělá, 

proč, jak s a čeho tím dosahuje. 

Využitím modelu má podnik možnost vidět organizaci jako celek, složitý, ale 

organizovaný systém. Společnosti by neměly být vnímány jako lineární, předvídatelné 

a mechanické, ale jako adaptativní, komplexní celek utvářený vzájemně závislými prvky 

v dynamickém prostředí. 

Struktura aktuálního Modelu EFQM je postavena na principu kladení tří základních 

otázek (EFQM 2019): 

 PROČ – Proč organizace existuje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? 

 JAK – Jak má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? 

 ČEHO – Čeho doposud skutečně dosáhla? Čeho chce dosáhnout zítra? 

Z těchto otázek vyplývají základní tři témata – Směřování, Realizace a Výsledky; která 

zahrnují 7 hlavních kritérií: 

1. Účel, vize a strategie; 

2. Organizační kultura a leadership; 

3. Zapojení zainteresovaných stran; 

4. Vytváření udržitelné hodnoty; 

5. Řízení výkonnosti a transformace; 
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6. Vnímání zainteresovaných stran; 

7. Strategická a provozní výkonnost. 

1.4.3 Oblasti Modelu START  

Model START vychází ze starší verze EFQM, jejíž obsahem je hlavních 9 kritérií – 

aspektů excelence. Model předpokládá, že vynikající výsledky vychází z vynikajících 

manažerských přístupů a jejich aplikace v podniku. Výsledky jsou zpětnou vazbou pro 

zkoumání, hodnocení a zlepšování (Národní cena kvality ČR, 2011).  

  

Obrázek č. 2: Model Excelence 

(Zdroj: Národní cena kvality ČR, 2011) 

Na obrázku výše se vyskytuje grafické znázornění principu Modelu Excelence, jeho 

hlavní kritéria, vztahy mezi nimi a jejich bodové hodnocení. Model je dle měřítek 

rozdělen na část předpokladů a výsledků. Tyto kritéria a oblasti přesně kopírují témata 

použitá pro dotazník START. Mezi hlavních devět kritérií (oblastí) tudíž patří (Národní 

cena kvality ČR, 2011): 

1. Vedení  

V první oblasti je posuzováno chování a činnosti vedoucích osobností ve společnosti, 

zejména jejich osobní zapojení a skutky. Naplnění strategie a mise je podmíněno 
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vynikajícím vedením organizace, které rozvíjí podnikové hodnoty, implementuje 

systémy dosahování úspěchu a plnění cílů. Kritérium posuzuje prosazování 

a podporování systému řízení kvality vedoucími pracovníky, soudí metody a nástroje 

implementace firemních hodnot. Je zkoumán způsob sdělování a podpora cílů 

a hodnot, dále i zapojení a vztahy vedoucích osobností ze zákazníky a partnery. 

2. Strategie 

Probíhá hodnocení postupů implementování strategie a vize, jak je strategie 

definována, orientována na plnění očekávání zákazníků a zainteresovaných stran, 

a naplňována. Cílem je zjištění, jakým způsobem společnost zahrnuje cíle a hodnoty 

do své strategie a plánování aktivit. Strategie a plánování by měly být založeny na 

důvěryhodných a reálných datech a faktorech, plány na vyšší úrovni vedení mají být 

přizpůsobovány věrným plánům na úrovních nižších. Zároveň probíhá dotazování, 

zda je prováděno externí analyzování – benchmarking, a zda společnost zná, kdy 

a jakým způsobem je vhodné strategii a cíle změnit v souvislosti se změnou podmínek 

v tržním prostředí. 

3. Pracovníci 

Třetí kritérium se orientuje na řízení lidských zdrojů v podniku. Analyzuje metody 

personálního oddělení, nábor, vzdělávání či odměňování pracovníků. Excelentní 

podnik vy měl účelně řídit a rozvíjet a maximalizovat využití celkového potenciálu 

všech jeho zaměstnanců jako jednotlivců i na úrovni týmů. Oblast zkoumá možnosti 

zajišťování cílů, plnění potřeb a procesu neustálého zlepšování organizace 

v závislosti na výběru příhodných zaměstnanců a rozvíjení jejich dovedností. 

Všechny procesy v oblasti řízení lidských zdrojů by měly být efektivní a akceptovány 

všemi pracovníky organizace. Zkoumá se i jejich možnost k jednání a zapojení do 

procesu zlepšování se. Tvůrci modelu předpokládají, že zapojování zaměstnanců do 

procesu neustálého zlepšování se by mělo být uskutečňováno především týmovým 

přístupem pro preciznější identifikaci příležitostí a řešení slabých stánek. 

4. Partnerství a zdroje 

Část Partnerství a zdroje hodnotí orientaci, plánování a řízení vztahů na principu 

partnerství – externí zdroje. Takovými zdroji se rozumí například dodavatelské firmy, 

distributoři a jiné příslušné organizace. Udává, jak mají být vedeny vnitřní zdroje 
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(materiálové, finanční, nefinanční) v zájmu plnění podnikové politiky a strategie. 

Dále přezkoumává využití nových technologií a znalostí. Probíhá zkoumání, zda jsou 

všechny zdroje v rovnováze a správně řízeny k dosahování strategie podniku. Měly 

by být nepřetržitě zlepšovány, odpovídající hodnotám firmy a etiky podnikání, 

a efektivně používány pro fungování činností organizace. 

5. Procesy, produkty a služby 

Produkty a služby podniku by měly v excelentní organizaci odpovídat zákaznickým 

potřebám a očekávání, současným i budoucím. V oblasti je hodnoceno, jak firma tyto 

očekávání identifikuje, jak poznává své zákazníky a rozumí jim. Kritérium posuzuje 

oblast návrhu, řízení a udržování procesů, které jsou využívány k uspokojení potřeb 

zainteresovaných stran, orientuje se na růst hodnoty dodávaných produktů a služeb 

zákazníkům. Obsahuje požadavky na řízení procesů v případě inovací, dodávání 

klíčových produktů a služeb, či na principy vztahů k dodavateli, zákazníkovi nebo 

k řídícím a podpůrným funkcím v podniku. Podpůrnými funkce mi se rozumí činnosti 

jako například controlling, personalistika nebo účetnictví, napomáhají hlavním 

procesům firmy. Řídící procesy jsou činnosti přímo dopadající na spokojenost 

koncového zákazníka. Následně je posuzováno, zda hlavní i podpůrné procesy jsou 

efektivní a zda probíhají opatření pro zlepšování. 

6. Výsledky vzhledem k zákazníkům 

Ve výsledkové části orientované na zákazníky je zkoumáno, jak společnost 

identifikuje, kategorizuje a porovnává své zákazníky. Jak se zaměřuje na měření, 

sledování a vyhodnocování výsledků směrem k nim, zda plní jejich očekávání 

a požadavky. Vyhodnocují se i ukazatele spokojenosti a loajality zákazníků, skutečná 

zákaznická vnímání mohou být získávána jejich dotazováním. Reálná zákaznická 

vnímání a zpětné vazby podnik může získat díky průzkumům, probíhá dotazování 

ohledně provádění takových šetření, která mohou předpovídat budoucí trendy, 

spokojenost a věrnost zákazníků. Oblast zkoumá vyhodnocování provozních 

ukazatelů fungujících jako predikční veličiny, za jaké lze považovat například počty 

stížností a reklamací nebo vadné či zrušené dodávky a objednávky. Dále se v této 

sekci zjišťuje, zda a jak podnik sleduje své dosahované výsledky a jestli je porovnává 

s externím benchmarkingem konkurentů a jiných organizací. Otázky řeší i dosahování 
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rostoucího trendu či trvale vysoké výkonnosti výsledků interních měřítek 

spokojenosti a věrnosti zákazníků, a příslušných oblastí. 

7. Výsledky vzhledem k zaměstnancům 

Daná sekce identifikuje aktuální spokojenost a motivaci pracovníků, řeší jejich 

vnímání, zda jsou výsledky známy, jedná se podle nich a jsou porovnávány 

s hodnotami jiných organizací. Hodnocení lze získat formou interních měřítek 

výkonnosti, průzkumy zájmových skupin, rozhovory či dotazníkovým šetřením. 

Interní měřítka fungují jako provozní hodnoty výkonnosti, mohou ovlivňovat 

spokojenost zaměstnanců a předpovídat její budoucí vývoj. Společnost by měla 

zjišťovat souvislosti spokojenosti a uskutečněných výsledků dosažených měřením. 

Pro úspěšnost podniku je nezbytné udržení vysoce kvalifikovaných 

a zainteresovaných pracovníků. 

8. Výsledky vzhledem ke společnosti  

Osmé kritérium analyzuje angažovanost organizace na regionálním rozvoji, 

ohleduplnost k životnímu prostředí, činnosti v oblasti využívání energie 

a neobnovitelných zdrojů, či sdílení informací o dosahovaných výsledcích s vnějším 

okolím. Hodnoceno by mělo být především chování podniku nad rámec povinných 

právních odpovědností a mimo běžné aktivity vůči partnerům a zákazníkům. Probíhá 

analýza vztahu ke společnosti a okolí podniku jako celku, charitativní dary a akce, 

podpora vzdělávání, sportu či zdravotnictví. Posuzováno je, zda firma kontroluje 

a vyhodnocuje názory okolí a společnosti na ni samotnou a její spokojenost 

s dosaženými výsledky. Otázky zkoumají, jaký je zájem médií či jestli organizace 

disponuje oceněními za společenskou odpovědnost. Dále se hodnotí, zda si je firma 

vědoma chování jiných společností a jejich názorů, zda je s nimi porovnávána. 

9. Klíčové výsledky 

V poslední část přezkoumává dosažené finanční a nefinanční výsledky. Mezi klíčové 

provozní výstupy měřítek výkonnosti patří například zisk, podíl na trhu, obrat 

z prodeje, výnosnost vloženého kapitálu nebo produktivita. Následuje zhodnocení 

klíčových interních procesů v oblasti výroby produktu nebo služby, mezi které se řadí 

kupříkladu výnosy, návratnost, inovace, kvalita či chybovost. Závěrem je 

analyzována výkonnost řídících a podpůrných procesů z hlediska činnosti firmy jako 
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celku, k těmto procesům patří administrativa, controlling, informační technologie 

a systémy, finance nebo bezpečnost. Výkonnost všech činnosti podílejících se na 

produktu i službě by měla být měřitelná, dobře známá a měla by naplňovat předem 

dané cíle. Totožně jako v ostatních výsledkových částech je zjišťováno, zda výsledky 

prochází benchmarkingovým porovnáním a zda vyhazují pozitivní trend či trvale 

vysokou úroveň výkonnosti.  

1.4.4 Vyhodnocení 

Téměř všechny oblasti dotazníku obsahují pět otázek, pouze výsledková část Zákazníci 

zahrnuje osm, oblast Klíčových výsledků sedm. U každé z 50 otázek dotazníku Modelu 

START lze využít čtyř možností odpovědí popsaných v tabulce dále. 

Tabulka č. 2: Bodové hodnocení dotazníku START 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Národní cena kvality ČR, 2011, str. 11) 

D 

Dosud nezahájeno 
Nic či téměř nic se neděje. 0 % 

C 

Určitý pokrok 

Existuje důkaz, že se něco děje, 

příležitostně probíhá přezkoumání 

s následky zlepšení. 

33 % 

B 

Podstatný pokrok 

Jednoznačná důkaz dobrého řešení, 

pravidelně probíhají přezkoumání a 

zlepšování, existují však nedostatky. 

67 % 

A 

Zcela dosaženo 

Vynikající přístup a výsledek, řešen 

v plném rozsahu, dosažený úspěch bez 

předpokladu dalšího zlepšování. 

100 % 

 

Při bodovém hodnocení je důležité být co nejobjektivnější. Účelem dotazníku je pomoc 

při hodnocení aktuálního stavu podniku podle aspektů obsažených v otázkách. Každá 

z otázek přispívá k hodnocení stejnou vahou. Oblasti jednotlivých devíti kritérií jsou 

hodnoceny samostatně.   
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Při vyhodnocování jednotlivých oblastí se používají dvě proměnné – faktor a, faktor b. 

Faktor a udává počet zaškrtnutí jednotlivé odpovědi (A, B, C, D), faktor b představuje 

váhu, procento u jednotlivých odpovědí (0, 33, 67, 100). Faktory jsou dále vynásobeny 

a součet těchto násobků značí procento úspěchu. Tabulka číslo 3 ilustruje vzor výpočtu. 

Tabulka č. 3: Bodové hodnocení částí dotazníku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Národní cena kvality ČR, 2011, str. 17) 

 D C B A Celkem 

Faktor a     

 Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b     Součet 

Součet : počet otázek = x % úspěchu 

Po získání výsledků daných oblastí jsou hodnoty zapsány do souhrnné tabulky (Profilu 

organizace) a vypočteno celkové procento úspěchu organizace stejným způsobem. Tato 

hodnota udává pozici na stupnici podnikatelské excelence. Vzhled Profilu organizace 

a algoritmus výpočtu celkového úspěchu je uveden v tabulce č. 4 níže. Hodnocení řešitelů 

dotazníků a výsledky kritérií udávají informaci o silných stránkách společnosti 

a identifikují oblasti vhodné ke zlepšování. Lze předpokládat, že výsledky úrovně 

excelence nebudou příliš vysoké, vedení společnosti by nemělo mít přílišná očekávání, 

jelikož dotazník vychází z velmi náročného sebehodnocení EFQM. (Národní cena kvality 

ČR, 2011)  
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Tabulka č. 4: Profil organizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Národní cena kvality ČR, 2011, str. 18) 

 D C B A % úspěchu 

Vedení      

Strategie      

Pracovníci      

Partnerství, zdroje      

Procesy, produkty, služby      

Zákazníci výsledky      

Pracovníci výsledky      

Společnost výsledky      

Klíčové výsledky      

Celkový počet faktoru a      

Faktor b 0 33 67 100  

Hodnota a x b     Součet a x b 

Součet a x b : 50 = x % úspěchu organizace 

 

1.4.5 Postup účasti v programu START a získání ocenění 

Publikace Národní ceny kvality ČR (2011) určuje následující postup pro účast 

v programu START a získání ocenění. 

V prvním kroku musí uchazeč provést registraci do programu zasláním vyplněné 

přihlášky do Sdružení pro oceňování kvality nebo do České společnosti pro jakost, která 

je volně dostupná na jejich webových stránkách. Přihlášení je možné kdykoliv během 

roku, Model START je programem průběžným. Sdružení pro oceňování kvality (dále 

SOK) informuje podnik o zaregistrování a elektronicky mu zašle informační a veškeré 

potřebné dokumenty ke zpracování. 
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Za hodnocení dotazníku je potřebné předem uhradit poplatek daný aktuálním předpisem, 

neměl by však překročit 20 000 Kč. Vyplněný dotazník s podpisem vedení společnosti se 

následně zasílá do SOK, ten musí být splněn plném rozsahu, včetně uvedení hodnot bodů 

a vyhotoveného Profilu organizace.  Společnost by se měla dále dohodnout s vedením 

SOK na konzultaci a kontrole s ověřovatelem SOK, který provede zhodnocení 

relevantnosti dotazníku a návrhů na zlepšení, zda informace odpovídají skutečnosti. 

Úkolem ověřovatele je posouzení, zda je sebehodnocení provedeno správně, výsledek 

zaznamená do Zprávy ověřovatele o posouzení organizace a předá řídícím orgánům SOK. 

Řídící orgány SOK posuzují náležitosti zprávy ověřovatele a rozhodují o udělení Ocenění 

za zapojení organizace a titulu Perspektivní organizace. Udělený certifikát je platný 

3 roky od termínu vydání. Na místu a termínu předání certifikátu se s úspěšnými podniky 

SOK dohodne. Na webových stránkách SOK a České společnosti pro jakost jsou jména 

oceněných držitelů pravidelně zveřejňována, taktéž i na jiných propagačních materiálech. 

Oceněným společnostem je doporučeno využít výsledky sebehodnocení pro další postup 

zlepšování se, aplikovat navržená opatření a postup opakovat jedenkrát za rok. Po 

několika opakováních Rada kvality navrhuje zapojení firmy do programu START PLUS 

nebo Modelu EFQM. 

1.5 Model START PLUS 

Sekce popisuje Model START PLUS pro objasnění rozdílů v porovnání s Modelem 

START. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2018) uvádí, že Model START PLUS činí součást 

programů Národních cen kvality České republiky. Princip se zakládá na hodnocení 

výkonnosti organizace, vycházejícím ze sebehodnocení, a navíc následném vyhodnocení 

externí společností. Úspěšnou účastí v programu lze získat ocenění Organizace způsobilá 

pro program EXCELENCE, národní a Committed to Excelence – 2 hvězdy mezinárodní 

hodnoty. Podnik podílením se v programu dostává externí a nezávislou zpětnou vazbu, 

stejně jako v programu START informaci o silných stránkách a oblastech vhodných pro 

zlepšení, zařazení do mezinárodní databáze EFQM a posílení tak předpokladů pro účast 

na programu Excelence. Účast v programu není zpoplatněna, základní dokument určující 
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postupy a pravidla je volně ke stažení. Podniky jsou rozřazovány do kategorií 

podnikatelského a veřejného sektoru, podnikatelské subjekty dále dle velikosti organizace 

dané počtem zaměstnanců.   

Aplikace modelu START PLUS je vhodná pro organizace mírně pokročilé ve tvorbě 

sebehodnocení, samotný START lze použít úplnými začátečníky. Hlavním rozdílem mezi 

modely je nutnost zpracování Podkladové zprávy, která je zaměřena na informace 

z oblastí devíti kritérií Modelu Excelence. Podkladovou zprávou se rozumí formulář pro 

vyplnění hodnocení uchazečem, který slouží jako podklad k externímu hodnocení. (Statut 

programu START PLUS, 2018) 

Národní cena kvality ČR (2013) uvádí, že jednotlivé otázky Podkladové zprávy Modelu 

START PLUS jsou hodnoceny slovně a bodovým systémem. V sekci Předpoklady je 

potřebné písemně definovat stručný popis splnění požadavku v modelu a v případě kladné 

odpovědi odkázat na objektivní důkazy o skutečnosti.  V tématu Výsledky podnik uvádí 

výčet měřítek, které jsou využity pro hodnocení výkonnosti v dané oblasti, hodnotí, zda 

mají pozitivní trend, stanoveny cíle a zda pro ně využívá externího srovnání. 

Tabulka č. 5 popisuje srovnání modelů START a START PLUS, jejich výhody 

a nevýhody. 
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Tabulka č. 5: Porovnání START a START PLUS 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 START START PLUS 

Výhody 

Rychlý, jednoduchý princip 

Zapojení všech pracovníků vedení 

Vyhodnocení hlavních silných 

stránek a oblastí pro zlepšování 

Podrobnější zaměření 

Bodové hodnocení, lze výsledky 

porovnat 

Mezinárodní ocenění, zařazení do 

mezinárodní databáze EFQM 

Nevýhody 

Široká stupnice hodnocení 

Komplexnější pojetí, není zaměřen 

detailně 

Složitější postup zpracování 

Titul Perspektivní organizace 

Organizace způsobilá pro program 

EXCELENCE, Committed to 

Excelence – 2 hvězdy 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Přestavení společnosti 

Vybraným subjektem diplomové práce je organizace BOMAR spol. s r.o., sídlící v Brně. 

Společnost se zabývá vývojem a výrobou pásových pil na kov, automatických řezných 

center, délkových dorazů a dalšího řezného příslušenství.  

Jedná se o rodinnou firmu, řízenou svými vlastníky. Výroba je soustředěna na dvou 

závodů, hlavní se nachází v Brně – Slatině, a druhý Troskotovicích, kde probíhá několik 

montážních a výrobních procesů. Ve vývojovém a zkušebním oddělení je zaměstnána 

skupina zkušených inženýrů zaměřující se nejen na vývoj nových produktů, ale 

i zlepšování produktivity a užitkové hodnoty stávajících zařízení.  

Sériové stroje jsou vyráběny opakovaně a ve větším množství se zapojením systému 

Kanban. Individuálně jsou zhotovovány výrobky dle požadavků zákazníka tzv. 

projektová výroba. Na začátku procesu jsou zákaznické požadavky kompletně 

zpracovány oddělením inženýringu, vypracované podklady následně putují do výroby 

a oddělení nákupu. Po mechanické a elektrické montáži výrobku je do procesu zapojen 

programátor, za jehož účasti se uvede stroj do provozu. Následně je proces uzavřen 

kontrolou funkčnosti, bezpečnosti a kvality. Vyrobená zařízení jsou prodávána zejména 

širokou sítí distributorů. 

BOMAR je nejstarším a nejúspěšnějším členem skupiny BEC Solution Group, která 

vznikla v roce 2015 a sjednocuje tři výrobní organizace. Dalším článkem je společnost 

ExactCut s.r.o., sídlící ve stejných prostorách jako BOMAR a vyrábějící automatizované 

kotoučové pily na kov. Třetím a nejmladším příslušníkem skupiny je firma CTM Austria, 

jejíž činnost se zaměřuje na produkci vrtacích strojů. 

 

Obrázek č. 3: Logo společnosti 

(Zdroj: BOMAR spol. s r.o., 2020) 
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2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní název:  BOMAR, spol. s r.o. 

Sídlo:    Těžební 1236/1, Černovice, 627 00 Brno 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 1 250 000 Kč 

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Počet zaměstnanců:  250 

Statutární orgán: Ing. Alfred Pichlmann, jednatel, společník, obchodní podíl 88 % 

   Friedrich Pichlmann, jednatel, společník, obchodní podíl 12 % 

(Zdroj: Výpis z obchodního rejsříku, 2020) 

2.1.2 Historie společnosti 

Společnost BOMAR byla založena v roce 1993, kdy začínala s 6 zaměstnanci na ploše 

120 m2. Ve výrobním programu se vyskytoval pouze jediný model pásové pily. Díky silné 

poptávce po cenově dostupných a vysoce kvalitních pásových pilách se výrazně rozšířilo 

produktové portfolio. Podíl produkce určené na export překročil 50 % během krátké doby. 

V průběhu dalších let společnost expandovala díky neustálému vývoji, zlepšování kvality 

a rozšiřování sítě distributorů v Evropě, Asii a Americe. V současné době nabízí firma 

BOMAR více než 50 typů pásových pil, od malých pil až po CNC řízené automaty 

s možností úhlových řezů, které doplňuje bohatý program manipulačních systémů 

obsahující dopravníky materiálu, délkové dorazy a podavače. Za uplynulý rok 2019 

společnost vyrobila kolem 2500 pil.  

Aktuálně BOMAR patří mezi přední světové výrobce automatických 

a poloautomatických pásových pil a vyváží do více než dvaceti zemí světa. Podnik se 

snaží neustále hledat cesty ke zlepšení a modernizaci výroby. 
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Obrázek č. 3: Nejprodávanější pila EasyCut 275.230 DG 

(Zdroj: BOMAR spol. s r.o., 2020) 

2.1.3 Organizační struktura 

Personální obsazení firmy se skládá ze zhruba 250 zaměstnanců, jejichž vedení se ujímají 

dva jednatelé a zároveň vlastníci společnosti, otec se synem. Struktura společnosti je 

rozdělena dle činností hlavních oddělení na prodej a marketing, vývoj, výrobu, montáže, 

kvalitu, servis, údržbu, back office a sklady. Podrobnou strukturu popisuje obrázek č. 4. 

Zvýraznění buňky zobrazuje, že oblast disponuje svým vedoucím zaměstnancem, pokud 

tomu tak není, je jí nadřazená kategorie výše. 

Části výroby a montáží jsou dále děleny podle územní oblasti na Brno a Troskotovice, do 

odvětví výroby spadá i kategorie nákupu. Celek back office je kategorizován na sekce 

administrativní, IT, personalistiky a financí. Ze znázorněného organizačního diagramu 

níže lze pozorovat, že většina oddělení má svého odpovědného vedoucího, ale například 

oddělení vývoje jako je elektro nebo programování, či oblast IT jsou přímo zodpovědné 

jednatelům podniku.
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Obrázek č. 4: Organizační struktura společnosti BOMAR 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 
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2.2 Vyhodnocení dotazníku Modelu START 

K analýze současného stavu společnosti a zhodnocení její výkonnosti byl použit dotazník 

START sestavený Radou kvality ČR, v souladu s teoretickým úsekem práce. Dotazník je 

vhodnou formou sebehodnocení organizace, zejména pro ty firmy, které podobné 

sebehodnocení dosud neabsolvovaly a chtějí usilovat o zvyšování jejich výkonnosti 

a konkurenceschopnosti. 

Tým respondentů obsahoval 10 vedoucích pracovníků různých oddělení, zejména 

středního managementu, jelikož vrcholový management představují pouze vlastníci 

organizace. Dotazníkové šetření probíhalo online formou vyplněním excelového souboru 

o 50 definovaných otázkách z 9 kategorií dle kritérií modelu excelence, s možnostmi 

odpovědí D, C, B, A. Oblasti jsou následně vyhodnoceny jednotlivě, doplněny 

komentářem k aktuální situaci ve společnosti. Analyzování doplňujících informací je 

provedeno na základě dalšího dotazování zaměstnanců společnosti. 

VEDENÍ 

V oblasti Vedení byly přezkoumávány postupy a činnosti vrcholového managementu 

firmy, který je v případě subjektu představován zejména jednateli společnosti. Výsledky 

analýzy byly získávány vyhodnocením následujících otázek. 

1) „Je členy vrcholového vedení definováno poslání organizace, vize, firemní 

hodnoty a zásady etiky podnikání a působí jako vzor etiky jednání? 

2) Podporují členové vrcholového vedení systematickým způsobem zapojení 

pracovníků do procesu trvalého zlepšování a inovačních aktivit a aktivně se 

v činnostech zlepšování osobně angažují? 

3) Reprezentují členové vrcholového vedení svým jednáním přijaté firemní 

hodnoty a etické zásady? Využívají zpětnou vazbu od zaměstnanců 

k hodnocení kvality svých manažerských schopností a způsobu řízení 

společnosti? 

4) Motivují členové vrcholového vedení osobně ostatní pracovníky k účasti na 

rozvoji podnikatelské výkonnosti organizace? Projevují vedoucí pracovníci 

včasné a vhodné uznání jak týmového úsilí, tak úsilí jednotlivců na všech 
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úrovních? Naslouchají názorů ostatních pracovníků a reagují na získané 

podněty? 

5) Zapojují se členové vrcholového vedení osobně do systematického rozvoje 

vztahů a cílené komunikace s klíčovými zákazníky a partnery? Zapojují se i do 

aktivit s dalšími partnery, např. v rámci místní komunity a profesních 

sdružení?“ (Národní cena kvality ČR, 2011, str. 20) 

 

Tabulka č. 6: Bodové hodnocení části Vedení 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

Faktor a 1 24 25 0 50 

Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 792 1675 0 2467 

2467 : 50 = 49,34 % úspěchu 

 

V oblasti Vedení firma získala 49,34 %. Jako vrcholové vedení jsou ve firmě vnímáni 

jednatelé společnosti, ostatní vedoucí spadají do nižších úrovní managementu. Jelikož 

vedení se ujímají vlastníci firmy, a to otec a syn, firma disponuje kvalitním rodinným 

zázemím. Rodinné firmy jsou budovány za cílem dlouhodobé perspektivy a existence, 

jejich zakladatelé mívají velké podnikatelské nasazení. Ve společnosti je definována 

určitá vize, poslání a zásady etiky podnikání, existují však nedostatky a jasné definice. 

Neexistuje podložení těchto údajů řádnou dokumentací a nejsou dobře známy všem 

zaměstnancům. Pracovníci nejsou systematicky zapojováni do procesu zlepšování se 

a inovačních aktivit. Pobíhají nepravidelné porady o nových projektech a akcích, avšak 

informace často nejsou komplexní a známy všem příslušným pracovníkům.  

Dále bylo zjištěno, že není zcela využíváno hodnocení zpětných vazeb od zaměstnanců 

k vrcholovému vedení, ani naopak. Zpětná vazba jedním ze základních nástrojů vedení 

a rozvoje zaměstnanců, měla by pomáhat upravovat chování tak, aby bylo snadněji 

dosahováno cílů. Motivace pracovníků k účasti na rozvoji firmy není dostatečná, není 

kladen důraz na osobní motivaci členy vrcholového vedení zodpovědných pracovníků. 
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Projevování uznání podřízeným zaměstnancům za jejich úsilí a naslouchání jejich 

názorům by vedení nemělo omezovat. Spolupráce vrcholového vedení s klíčovými 

zákazníky a partnery byla vyhodnocena jako ucházející, efektivně se zapojují do aktivit 

s externím okolím podniku. Vrcholový management je v osobním kontaktu s klíčovými 

zákazníky a partnery. 

STRATEGIE 

V druhém kritériu byla dalšími pěti otázkami posuzována strategie firmy a hodnoceno 

zahrnutí firemních cílů a hodnot a jejich naplňování.  

1) „Je strategie vaší organizace založena na informacích z měření výkonnosti 

interních procesů, na informacích ze zjišťování potřeb a očekávání zákazníků, 

zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, údajů o vývoji na trhu a údajů 

z benchmarkingu? 

2) Jsou strategie založeny na analýze provozních trendů výkonnosti, klíčových 

kompetencí a výsledků, které vedou k pochopení budoucího vývoje a řízení 

strategických rizik? 

3) Jsou vaše strategické cíle a hodnoty zcela podpořeny vaší politikou, plány, cíli 

a poskytnutím zdrojů a zajišťujete, aby cíle a plány na nejvyšší úrovni organizace 

byly proveditelné, přijatelné a rozpracovatelné do reálných cílů a plánů na nižších 

úrovních organizačních jednotek a útvarů? 

4) Existuje provázání plánů, cílů a úkolů organizace na plány, cíle a úkoly většiny 

pracovníků, které se týkají jejich činnosti, a jsou seznámeni s plány k dosažení 

těchto cílů v jejich vlastní oblasti činnosti, stejně jako sledovaní jejich plnění? 

5) Existuje objektivní důkaz o tom, že strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány 

a aktualizovány v souladu s potřebami zákazníků a dalších zainteresovaných 

stran. Existuje hodnocení rizik a identifikování způsobů jak tato rizika řešit?“ 

(Národní cena kvality ČR, 2011, str. 21) 
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Tabulka č. 7: Bodové hodnocení části Strategie 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

Faktor a 4 27 19 0 50 

Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 891 1273 0 2164 

2164 : 50 = 43,28 % úspěchu 

 

Oblast Strategie byla vyhodnocena 43,28 % úspěchu. Strategie je budována na 

zákaznických očekáváních, vizí podniku je následování požadavků trhu na rostoucí 

stupeň automatizace a autonomie strojů a strojních linek v průmyslu. K plnění vize jsou 

určeny dílčí strategie, první je vývoj standardizovaných strojů a modulárních systémů pro 

snadné propojování a komunikaci s různými typy vstupních či výstupních manipulačních 

technologií, včetně robotizace. Druhou dílčí strategii přestavuje vývoj individuálních 

řešení na míru, podnik vyrábí specializované (jednoúčelové) stroje dle požadavků 

zákazníka, nebo upravené stroje pro zasazení do externích systémů (strojů a techniky 

dalších výrobců, komplexní linky). Bylo zjištěno, že s vizí a strategií podniku nejsou 

seznamováni všichni zaměstnanci podniku a definovány jasné strategické cíle, plány 

a hodnoty.  

Jsou prováděny průzkumy trhu, potřeb zákazníků a dalších stran, mezi pravidelné patří 

zejména analýzy prodeje, jako jsou struktura objednávek (týdně), analýzy obratu 

(2x měsíčně) či analýzy aktivit zákazníků (čtvrtletně). Operativně jsou konány průzkumy 

trhů a tržních rizik u nových potenciálních zákazníků v momentě, kdy se vyskytne 

poptávka, a další analýzy pro potřeby vývoje nových výrobků, analýzy konkurenční 

nabídky ve spojení s poptávkou na trhu. Benchmarkingové průzkumy jsou zaměřovány 

zejména na nabídku produktů konkurenčních firem a používané technologie. Společnost 

sleduje trendy vývoje, kontinuálně probíhá zjišťování nových rozvíjejících se trendů 

a zásadních pohybů na trhu. Metoda efektivní identifikace rizik činností ve společnosti 

a jejich vyhodnocování není zavedena. 
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PRACOVNÍCI 

Následující sada otázek zjišťuje, zda je rozvíjen potenciál zaměstnanců podniku a jak jsou 

zapojeni do procesu zlepšování se.  

1) „Má organizace jasně definovanou strategii a plány v oblasti řízení lidských 

zdrojů, jsou tyto materiály pravidelně aktualizovány v souladu s vývojem 

podnikatelské strategie a cílů společnosti? 

2) Má organizace zajištěno, že pracovníci, kteří jsou přijímáni, odpovídají 

potřebám organizace a ctí její hodnoty, a že existuje proces hodnocení 

pracovníků, který se týká slaďování individuálních cílů, rozvoje a výcviku 

jednotlivce s potřebami organizace? Je tento proces pracovníky hodnocen 

jako objektivní? 

3) Má organizace zajištěno, že dovednosti a kompetence pracovníků požadované 

k plnění vize, poslání a strategických cílů jsou naplňovány výcvikem a plány 

rozvoje jednotlivců i týmů? Mají pracovníci nezbytné nástroje, kompetence, 

informace a zmocnění, aby mohli maximalizovat svůj přínos k plnění úkolů? 

4) Má vaše organizace proces, kterým zapojuje všechny pracovníky do činností 

zlepšování? Jsou zaměstnanci ve větší míře zmocňováni a jsou podporováni 

k angažovanosti a přijímání opatření, aniž by tím způsobili riziko pro 

organizaci? 

5) Existuje efektivní obousměrná komunikace se zaměstnanci a je úsilí 

zaměstnanců při činnostech zlepšování a při přispívání k úspěchu organizace 

uznáváno a odměňováno, ve srovnání s ostatními faktory (např. 

zprostředkovatelská provize, délka služby, kvalifikace)? Je systém 

odměňování v souladu se strategií a politikou firmy?“ (Národní cena kvality 

ČR, 2011, str. 22) 
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Tabulka č. 8: Bodové hodnocení části Pracovníci 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

Faktor a 6 27 16 1 50 

Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 891 1072 100 2063 

2063 : 50 = 41,26 % úspěchu 

 

Hodnocení v sekci Pracovníci dosáhlo 41,26 %. Společnost má danou strategii pro řízení 

personálních zdrojů, jsou určeny postupy pro přijímání nových pracovníků, vykazují však 

nedostatky. Efektivní řízení lidských zdrojů je ztěžováno personálními systémy, kterých 

podnik využívá několik pro různé činnosti práce v dané oblasti. Softwary nejsou napojeny 

na podnikovou aplikaci IFS, práce v hlavním programu je relativně pomalá a komplikuje 

administrativu.  

Proces hodnocení pracovníků probíhá pouze individuálně s přímým nadřízeným na 

operativní úrovni maximálně slovním zhodnocením, systematický vnitropodnikový 

proces není definován. Dovednosti a kompetence pracovníků bývají rozvíjeny výcvikem 

a školením pouze příležitostně, plány na rozvoj jedinců a týmů vymezeny nejsou. Každý 

zaměstnanec prochází odborným zaškolením v momentu nástupu do zaměstnání nebo při 

změně pracovní pozice. Pravidelně probíhají povinná školení bezpečnosti, první pomoci 

a požární ochrany. Příslušným zaměstnancům jsou zajištěna povinná školení řidičů 

a  dalších potřebných odborných kompetencí. Probíhají pravidelné kurzy anglického 

jazyka v místě organizace, o jakýkoli další výcvik má pracovník vždy možnost si zažádat. 

Společnost nabízí možnosti kariérního růstu a postupu na vyšší pracovní pozice, což je 

důležité pro snižování nežádoucího odlivu lidského kapitálu. 

Proces, kterým firma zapojuje všechny zaměstnance do neustálého zlepšování, není 

přesný, všichni zaměstnanci nejsou seznamováni s aktuálními požadavky firemní 

strategie.  Výrazně nízkého počtu bodů bylo dosaženo především u třetí otázky dané části, 

z čehož vyplývá, že pracovníci často nemají potřebné nástroje, kompetence, informace 

a zmocnění k maximalizaci jejich přínosu ve společnosti. Komunikace s vedoucími 
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a podřízenými je obousměrná, existuje systém odměňování, ale vykazuje závažné 

nedostatky. Motivace zaměstnanců je zaměstnancem dána zejména systémem pevné 

a pohyblivé složky mzdy sjednané v pracovní smlouvě. Pohyblivá část tvoří 15 % a může 

být zaměstnancem při výplatě mezd snížena. 

PARTNERSTVÍ A ZDROJE 

Kritérium Partnerství a zdroje zkoumá řízení vztahů s partnery, jakožto externími zdroji 

a interními zdroji. Následující otázky ověřují i využívání nových technologií a znalostí. 

1) „Jsou partnerské vztahy s dodavateli řízeny a rozvíjeny prostřednictvím 

proaktivního a strukturovaného přístupu? Dosahují se prostřednictvím těchto 

partnerství vzájemné udržitelné profity a přidané hodnoty pro zákazníka? 

2) Zajišťuje vaše organizace, aby všechny příslušné informace, včetně údajů 

o výkonnosti procesů, o výkonnosti dodavatelů, o zákaznicích včetně jejich 

spokojenosti, údajů z benchmarkingu, byly spolehlivé, aktuální, rychlé 

dostupné a snadno využitelné příslušnými pracovníky (včetně dodavatelů 

/  distributorů / zákazníků, přichází-li to v úvahu)? 

3) "Využívá vaše organizace své finanční zdroje systematickým způsobem 

a v souladu s celkovou strategií? Využívá kontrolní postupy a řízení 

finančních rizik? Je návratnost investic systematicky plánována 

a hodnocena?" 

4) Jsou hmotná aktiva, např. budovy, zařízení, materiál a zásoby, řízena 

a neustále zlepšována ve prospěch organizace a rozšiřování jejích 

strategických cílů a záměrů a pro optimalizování materiálových zásob a pro 

využívání zdrojů způsobem šetrným k životnímu prostředí? 

5) Existuje rutinní způsob zajišťování rozvoje a uplatňování alternativních 

a nových technologií a optimální využití duševního vlastnictví a znalostí, aby 

se získaly výhody služeb hlediska jejich dopadu na podnikání a společnost? 

Existuje vytváření inovačních a tvůrčího prostředí s využitím relevantních 

zdrojů informací a poznatků?“ (Národní cena kvality ČR, 2011, str. 23) 
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Tabulka č. 9: Bodové hodnocení části Partnerství a zdroje 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

Faktor a 6 18 26 0 50 

Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 594 1742 0 2336 

2336 : 50 = 46,72 % úspěchu 

 

V kategorii Partnerství a zdroje bylo dosaženo výsledku 46,72 %.  Partnerské vztahy jsou 

řízeny aktivním a systematickým přístupem, společnost se snaží profitovat a zároveň 

dodávat zákazníkům kvalitní produkty s přidanou hodnotu. Probíhá shromažďování 

informací o dodavatelích, data jsou aktualizována, dostupnost je pro některé zaměstnance 

obtížná. Podnik používá vnitropodnikový systém IFS Aplikace, v němž jsou 

zaznamenávány veškeré informace o výrobě, prodeji, dodavatelích, odběratelích, 

i vnitřních zdrojích. Postupně jsou dokupovány a přidávány další moduly, naposledy 

například pro plánování výroby. Specifické agendy, jako personální agenda, plánování 

montáže či vývoj produktů jsou prováděny v jiných specifických programech. Systém 

IFS pro účely podniku vyhovuje, neobsahuje však moduly pro analýzu dat, ta musí být 

exportována a ručně analyzována v programu Microsoft Excel.  

Finanční zdroje a investice jsou kontrolovaně řízeny, rizika a návratnost investic jsou 

plánované a hodnocené. Hmotná interní aktiva jsou řízena ve prospěch organizace, 

materiálové toky jsou spravovány efektivně. Rutinní způsob zajišťování rozvoje 

a aplikace nových technologií není vytvořen, inovace jsou vytvářeny v souvislosti 

s požadavky zákazníka a trhu. 

PROCESY, PRODUKTY A SLUŽBY 

Poslední kritérium z části Předpoklady Procesy, produkty a služby posuzuje hodnotu 

dodávaných produktů a služeb zákazníkům a řízení vnitropodnikových procesů. 

Následující otázky hodnotí tedy převážně plnění zákaznických očekávání. 
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1) „Má vaše organizace funkční systém managementu, kterým zajišťuje, že 

všechny činnosti používané při výrobě výrobků nebo poskytování služeb jsou 

funkční a jsou řízeny podle předepsaných norem nebo požadavků (např. 

registrace/certifikace podle norem řady ISO 9000 a ISO 14000)? 

2) Jsou výrobky a služby organizace systematicky navrhovány a řízeny s ohledem 

na pochopení požadavků zákazníků a zainteresovaných stran, jejich potřeb 

a očekávání a také trhů, na nichž organizace působí? 

3) Jsou výsledky procesů pravidelně posuzovány s využitím definovaných 

ukazatelů a měřítek a jsou následně navrhována a realizována opatření pro 

zlepšení výrobků a služeb na základě analyzování provozních údajů, údajů 

a zákazníků a externího benchmarkingu? 

4) Jsou nové výrobky a služby navrhovány a vyvíjeny na základě informací 

o potřebách a očekáváních zákazníků? Je při navrhování výrobků a služeb 

využíváno jak kreativity vlastních pracovníků, tak i externích partnerů, 

zejména pak zákazníků? 

5) Zajišťuje vaše organizace, aby se audity a jejich výsledky vždy využívaly ke 

zlepšování sytému řízení prostřednictvím uplatňování odstraňování 

kořenových příčin vad (spíše než jen "reaktivních opatřeními") a tím 

předcházení opakovanému výskytu problému?“ (Národní cena kvality ČR, 

2011, str. 24) 

 

Tabulka č. 10: Bodové hodnocení části Procesy, produkty a služby 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

Faktor a 5 23 22 0 50 

Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 759 1474 0 2233 

2233 : 50 = 44,66 % úspěchu 
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V oblasti Procesů, produktů a služeb dosáhla společnost hodnocení 44, 66 %. Bylo 

zjištěno, že společnost postrádá fungující systém managementu, který by pomáhal 

efektivněji řídit činnosti při výrobě produktů a poskytování služeb. Manažeři nejsou 

vybaveni dostatkem kompetencí k rozhodování, schvalovací procesy mívají časovou 

prodlevu. Management neprovádí pravidelné informativní schůzky a jednotlivé pracovní 

skupiny operují spíše samostatně bez kolektivní spolupráce. Vznikají tak problémy díky 

nedostatečné informovanosti pracovníků. Činnosti ve výrobě nejsou vždy pečlivě 

kontrolovány dle předepsaných norem, firma nevlastí žádné certifikáty ISO. Organizace 

se snaží výrobky systematicky navrhovat a přizpůsobovat konkrétním požadavkům 

zákazníků, nabízí také služby jako servis jejich produktů a kvalitní zákaznickou podporu. 

Specifické požadavky zákazníků jsou pečlivě zpracovány do projektového listu, který je 

následně projednáván projektovým týmem a je vytvářen plán pro vývoj a výrobu. 

Podnikové procesy jsou dle potřeby posuzovány a inovovány. V rámci sériové výroby 

jsou produkty modernizovány na základě získávaných informací z externího prostředí 

i kreativity zaměstnanců, v projektové výrobě se vždy snaží vyhovět všem požadavkům 

zákazníka. Nové produkty jsou navrhovány a vyráběny na základě vznesení zákazníkovy 

žádosti. Závěrem hodnocení oblasti bylo zjištěno, že nedochází k efektivnímu využívání 

výsledků analýz k odstraňování kořenových nedostatků. 

ZÁKAZNÍCI – VÝSLEDKY 

Ve výsledkové Části Zákazníci dotazník zkoumá 8 otázkami řízení vztahů se zákazníky, 

měření jejich loajality, spokojenosti, zda jsou správně segmentováni a výsledky a data ze 

zákaznických procesů efektivně využívána. 

1) Přezkoumává vaše organizace řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím 

odpovídajících měřítek výkonnosti, které predikují trendy nebo vliv na 

spokojenost zákazníka a jeho loajalitu, např. přesnost a včasnost odpovědí, 

počty stížností a reklamací, ztracené zákazníky, získané zákazníky, garanční 

záruky, pochvaly a ceny atd., a které efektivně predikují pravděpodobné 

trendy v loajalitě zákazníků? 

2) Vykazují měřítka uvedena v předchozí otázce (interní měřítka organizace pro 

monitorování spokojenosti a loajality zákazníka) zlepšující se trend nebo 

trvale vysokou úroveň výkonnosti? 



 

45 

3) Provádí vaše organizace pravidelný průzkum svých zákazníků, aby zjistila 

jejich spokojenost se svými výrobky a službami, a má stanoven měřítka a jejich 

pokrytí, aby hodnotila výsledkové trendy spokojenosti zákazníků a jejich 

loajalitu? 

4) Jsou výsledky týkající se zákazníků vhodně rozděleny do skupin, aby se zjistilo 

vnímání různých typů zákazníků včetně ztracených nebo potenciálních nových 

zákazníků? Jsou stanovené cíle dosahovány a jsou vhodné pro zlepšování 

výrobků anebo služby, které jsou zákazníky požadovány a očekávány? 

5) Vykazují výsledky měřítek týkajících se spokojenosti zákazníků zlepšující se 

trendy a/nebo trvale vysokou úroveň výkonnosti? 

6) Jsou výsledky spokojenosti zákazníků srovnávány s daty vašich přímých 

konkurentů nebo s ekvivalentními excelentními organizacemi a jsou 

srovnatelné nebo lepší? 

7) Existuje metoda pro rutinní analýzu dosažených výsledků a pro zlepšování 

výsledků interních měřítek a skutečného vnímání spokojenosti a loajality 

zákazníků? Jsou výsledky způsobeny přístupy a jsou tyto dle výsledků 

zlepšovány? 

8) Pokrývají výsledky příslušné oblasti a dosahují trvale vysokou výkonnost 

srovnatelnou s konkurencí nebo s relevantními excelentními organizacemi? 

(Národní cena kvality ČR, 2011, str. 25) 

 

Tabulka č. 11: Bodové hodnocení části Zákazníci – výsledky 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

Faktor a 10 42 28 0 80 

Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 1386 1876 0 3262 

3262 : 80 = 40,78 % úspěchu 
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Úspěch v kategorii Zákazníci – výsledky činí 40, 78 %. V procesu řízení vztahu se 

zákazníky jsou data uchovávána do sdílených souborů, shromažďovány informace. 

Dokumentace zákazníků je součástí modulu vnitropodnikového systému IFS, analýzy 

jsou vyhodnocovány na základě exportovaných dat z programu. Z dat ale nejsou 

dostatečně predikovány trendy a možnosti budoucího vývoje, zároveň nejsou 

zaznamenávány veškeré podrobné informace. Zákazníky společnosti jsou přibližně 

z 90 % obratu distributorské firmy, prodávající jejich produkty přímým zákazníkům. 

Přímý prodej je uskutečňován z části v České republice, dále v případech, kdy v cílové 

oblasti neexistuje distributor nebo se jedná o složitou linku s individuálním, často 

automatizovaným řešením.  

Spokojenost zákazníků je zjišťována převážně osobní konverzací s prodejcem a analýzou 

dat prodeje, je prováděn čtvrtletní průzkum aktivity zákazníků. Podnik využívá jako 

základní měřítko výkonnosti (spokojenosti s aktivitou obchodního partnera) objemy 

odběrů v peněžní formě, porovnání z předchozími roky v přímé korelaci se situací na 

trzích. Celkový počet prodaných pil v jednotkách kusů a milionech korun lze vidět 

v tabulce č. 12. Data jsou příležitostně porovnávána s informacemi konkurenčních 

společností, výsledky jsou při nejmenším srovnatelné. Zákazníci jsou řádně 

segmentováni, podnik dbá na přizpůsobení se požadavkům různých zákaznických skupin. 

Hodnocení zákazníků a jejich očekávání je taktéž získáváno na speciálních akcích jako je 

každoroční účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu nebo na akci pořádané 

společností pro distributory tzv. Partner´s day.  

Tabulka č. 12: Celkové objemy prodejů pil v ks a mil. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet prodaných pil 2450 2467 2512 2550 2823 

Tržby v mil. Kč 352 365 353 381 375 

 

V tabulce č. 12 lze pozorovat rostoucí trend v počtech prodaných pil v uplynulých letech, 

objemy tržeb taktéž odráží mírný vzestup. Z hlediska daných komplexních měřítek 
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podnik disponuje zákaznickou aktivitou, vykázané hodnoty jsou rostoucí. Firma 

porovnává ukazatele aktivity jednotlivých zákazníků na čtvrtletní bázi. 

PRACOVNÍCI – VÝSLEDKY 

V kritériu Pracovníci – výsledky otázky dotazníku zjišťují, jaká jsou zaměstnanecká 

vnímání a očekávání, jak jsou spokojeni či zda jsou seznamování s jednotlivými výsledky 

organizace. 

1) „Provádí organizace pravidelná měření a hodnocení ukazatelů, které 

predikují trendy nebo ovlivňují spokojenost a morálku pracovníků, např. 

nemocnost, fluktuace pracovníků, předčasné odchody pracovníků, výsledky 

výcviku, interní povýšení, výsledky úrazovosti, úrovně uznávání, důvody ke 

stížnostem, a jedná podle těchto výsledků? 

2) Získává organizace pravidelnou zpětnou vazbu (prostřednictvím dotazníků, 

rozhovorů, tematických skupin atd.) o vnímání různých aspektů organizace 

pracovníky, např. pracovního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci, úroveň komunikace, perspektiv dalšího kariérního rozvoje, platového 

ohodnocení, oceňování, uznávání výcviku a celkové spokojenosti, má 

organizace stanovenou významnost těchto měřítek? 

3) Jsou výsledky interních měřítek a skutečných vnímání pracovníků 

porovnávány s výsledky v jiných organizacích? 

4) Jsou výsledky průzkumů spokojenosti pracovníků známy všem pracovníkům 

a jedná vedení organizace podle nich při stanovování akčních plánů? 

5) Vykazují výsledky (zejména skutečné vnímání spokojenosti pracovníků) 

většinou zlepšující se trend nebo trvale vysokou úroveň a lze uvádět, že jsou 

srovnatelné s ekvivalentními organizacemi nebo nejlepšími?“ (Národní cena 

kvality ČR, 2011, str. 27) 
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Tabulka č. 13: Bodové hodnocení části Pracovníci – výsledky 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

 Faktor a 13 31 6 0 50 

 Faktor b 0 33 67 100 

 Hodnota a x b 0 1023 402 0 1425 

1425 : 50 = 28,50 % úspěchu 

 

V bodovém hodnocení v části Výsledků vzhledem k pracovníkům firma dosáhla 

nejmenšího hodnocení, a to 28,50 %. Bylo zjištěno, že společnost neprovádí pravidelná 

šetření o ukazatelích, které by předvídaly trendy ve spokojenosti či morálce zaměstnanců, 

průzkumy spokojenosti, angažovanosti či identifikace zaměstnanců se společností nejsou 

uskutečňovány. Ve vnitropodnikovém systému jsou uchovávány stručné informace 

zaměstnancích, z nichž lze vyvodit například nemocnost, docházku či fluktuaci 

pracovníků. Pravidelná zpětná vazba od pracovníků o vnímání aspektů organizace není 

získávána, organizace tak nenabývá žádných výstupů pro porovnání s jinými 

organizacemi a možnosti podnětů ke zlepšování se v dané oblasti. Pro podnik by mělo 

být důležité získávat zpětnou vazbu od jeho zaměstnanců, pomáhá zlepšovat výkonnost 

organizace. 

Výkonnost zaměstnanců je monitorována sledováním nemocnosti, počtu úrazů, 

celkového počtu zaměstnanců, jejich odchodů ze zaměstnání a příchodu nových. 

Společnost v posledních letech zaznamenávala vysokou fluktuaci zaměstnanců, zejména 

v období 2018–2019. Podnik za hlavní důvody udává vrchol hospodářského cyklu a tržní 

nabídky práce. Pracovníci se ocitli v signifikantní vyjednávací pozici díky vlivu růstu 

HDP, nízké nezaměstnanosti a růstu reálných mezd. Nemocnost pracovníků je důležitým 

ukazatelem pro vyplácení příspěvku na dovolenou v období letních prázdnin a vánočních 

bonusů, pokud by zaměstnanec čerpal nemocenské pojištění, nejsou mu odměny 

přiděleny. V podniku probíhá měření výkonnosti zaměstnanců, především na 

operativních pozicích je sledována efektivnost jejich práce. Vedoucí pracovníci sledují 
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výkonnost všech svých podřízených sledováním pracovních výkazů odevzdávaných na 

měsíční bázi. 

SPOLEČNOST – VÝSLEDKY 

Osmá část Výsledky orientované na společnost zjišťuje, jak je firma angažuje 

v regionálním rozvoji, environmentálních i charitativních tématech. Následujících pět 

otázek tudíž zkoumá činnosti organizace ovlivňující její okolí a společnost. 

1) „Můžete prezentovat, že vaše organizace dosáhla výsledků v prevenci 

a snižování škod nebo v předcházení obtěžování okolí (např. hlukem, 

prachem, apod.) a celého životního prostředí, při uchovávání a ochraně 

neobnovitelných zdrojů (např. energie, recyklování, odpady) v souladu se 

zvolenou strategií? 

2) Můžete prezentovat, že vaše organizace dosáhla výsledků při pozitivním 

přispívání na rozvoj společnosti (dobročinné, zdravotnické, vzdělávací, 

sportovní a společenské akce, vedení odborných záležitostech)? 

3) Vykazují aktivity ve výše uvedených oblastech pozitivní trend a může 

organizace prokázat, že jsou výsledky srovnatelné s jinými organizacemi 

veřejného nebo podnikatelského sektoru? 

4) Můžete prezentovat pozitivní nebo dlouhodobě dobré výsledky v oblasti zájmu 

médií o společnost a v udělených cenách za společenskou odpovědnost? 

5) Může organizace prokázat, prostřednictvím výsledků z veřejných průzkumů 

nebo jinými prostředky, že okolí a společnost v obecném slova smyslu o ní 

mají vysoké mínění, a že se její dobré jméno dlouhodobě nemění?“ (Národní 

cena kvality ČR, 2011, str. 28) 
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Tabulka č. 14: Bodové hodnocení části Společnost – výsledky 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

 Faktor a 5 26 17 2 50 

 Faktor b 0 33 67 100 

 Hodnota a x b 0 858 1139 200 2197 

2197 : 50 = 43,94 % úspěchu 

 

Hodnocení kategorie Výsledky vzhledem ke společnosti dosáhlo 43, 94 % úspěchu. 

Organizace se snaží předcházet obtěžování okolí, provozovna i sídlo firmy leží 

v průmyslové části města. Ohled na životní prostředí je považován za důležitý, odpady 

jsou třízeny a recyklovány. Firma se snaží dbát na efektivní vynakládání a snižování 

spotřeby energie a nebezpečných odpadů. 

Podporovány jsou dobročinné organizace jako charity, dětské domovy, nemocnice, 

výzkumné ústavy a podobně, v peněžité formě pravidelně, vždy v závěru roku. Ve formě 

darů příležitostně dle situace, ale často ochotně ze strany vedení, předmětem darování 

bývají produkty firmy. Často jsou tímto způsobem podporováni mladí strojírenští 

pracovníci, studenti strojírenství, konstrukce a jiných technologií pro potřeby výuky na 

školách a vývoj zajímavých projektů. Charitativní akce vykazují pozitivní trend a jsou 

srovnatelné s aktivitou ostatních společností. Firma se zapojuje do společenské 

odpovědnosti integrováním zásadních sociálních a ekologických hledisek do činností 

organizace, avšak nedisponuje žádnými oceněními v této oblasti. Průzkumy veřejného 

mínění o společnosti nejsou uskutečňovány, zájem médií není příliš zaznamenáván.  

KLÍČOVÉ VÝSLEDKY 

V oblasti Klíčových výsledku je posuzováno sadou následujících sedmi otázek, jaké jsou 

celkové finanční a nefinanční výsledky podniku. 

1) „Vykazují výsledky klíčových finančních a nefinančních výstupů vaší 

organizace (např. cash flow, zisky, marže, objemy, podíl na trhu atd.) 

zlepšující se trend nebo dlouhodobě vysokou úroveň? 
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2) Mají tyto klíčové finanční a nefinanční ukazatele výsledky, které jsou 

srovnatelné s přímými konkurenty nebo ekvivalentními organizacemi a/nebo 

jsou lepší? 

3) Jsou to výsledky rozdělovány podle různých částí podnikání, zákazníků, trhů 

a/nebo výrobků a služeb, aby se vykázaly rozdíly ve výkonnosti? 

4) Je výkonnost všech procesů (činností), které se podílejí na výrobku a službě, 

měřitelná a známá a plní stanovené cíle? 

5) Vykazují výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, zlepšující se 

trend nebo dlouhodobě vysokou úroveň? 

6) Jsou výsledky těchto činností, v případě výrobků a služeb, porovnávány 

s jinými organizacemi a lze je vykazovat jako srovnatelné a/nebo lepší? 

7) Vykazují výsledky podpůrných a administrativních činností (např. plánování, 

informačních technologií, právní činnost, controlling, bezpečnostní činnost, 

účetnictví) zlepšující se trend a lze je vykazovat jako srovnatelné s jinými 

organizacemi a/nebo jako lepší?“ (Národní cena kvality ČR, 2011, str. 29) 

 

Tabulka č. 15: Bodové hodnocení části Klíčové výsledky 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 D C B A Celkem 

 Faktor a 4 32 32 2 70 

 Faktor b 0 33 67 100 

Hodnota a x b 0 1056 2144 200 3400 

3400 : 70 = 48,57 % úspěchu 

 

V části Klíčové výsledky dosáhla firma úspěch 48,57 %. Klíčové finanční i nefinanční 

výstupy společnosti vykazují nejčastěji pozitivní nebo konstantní trend, vykazované 

výsledky jsou porovnatelné s ekvivalentními a konkurenčními organizacemi a jsou 

uspořádány dle různých částí podnikání. Na grafu níže je znázorněn vývoj výsledku 

hospodaření v posledních pěti letech v milionech Kč. Firma každoročně vykazuje zisk, 
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trend je klesající. V posledním vykazovaném roce zisk poklesl na dlouhodobé minimum 

1 milion korun. 

 

Graf č. 1: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2014–2018 v mil. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti.) 

Následující graf představuje vývoj čistého obratu v pěti posledních vykazovaných letech. 

Obrat společnosti má konstantní až mírně rostoucí trend, z čehož lze soudit, že pozice 

firmy na trhu je pevná a stálá.  

 

Graf č. 2: Vývoj čistého obratu v letech 2014–2018 v mil. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti.) 
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Výkonnost všech procesů známá není, všechny činnosti nejsou měřeny a zkoumány, 

nelze je tudíž porovnávat s ostatními organizacemi. Výsledky administrativních 

a podpůrných společností nevykazují zlepšující se trend, jejich činnost je avšak stabilní 

a zatím dostačující. Plánování je rozděleno na několik spolupracujících činností - nákup, 

výroba, montáž. Controlling je dán manažerskou strukturou podniku, každý manažer 

zodpovídá za procesy dané oblasti, reporting výsledků vedení společnosti a komunikaci 

mezi odděleními. Informační technologie a systémy jsou řízeny centrálně, podnik má 

vlastní IT oddělení, stejně tak oddělení účetní nebo úklid. Právní či bezpečnostní služby 

jsou zpracovávány externími společnostmi. Benchmarkingové průzkumy jsou 

v organizaci prováděny pouze v ohledu na konkurenční produkty, jejich 

vlastnosti, kvalitu a prodej, jiné oblasti jako kvalita řídicích a podpůrných procesů nebo 

finanční výsledky detailně porovnávány nejsou. 
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2.3 Shrnutí výsledků dotazníku 

Ze shrnutí výsledků dotazníku START vyplývá, že mezi nejsilnější oblasti v podniku se 

řadí kategorie vedení a klíčových výsledků, jejich hodnocení se blížilo 50 % úspěchu. 

Nejslabší stránkou organizace jsou výsledky orientované na pracovníky, podnik získal 

v části pouhých 28,5 %. Na základě bodových hodnocení je vysoce pravděpodobné, že 

podnik má prostor pro zlepšování ve všech posuzovaných částech. 

Následující tabulka je zobrazením Profilu organizace sestaveném na základě Národní 

ceny kvality ČR. Profil organizace obsahuje shrnutí výsledků všech částí modelu, 

potřebných k vyhodnocení celkového procenta úspěchu organizace. 

Tabulka č. 16: Profil organizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Národní cena kvality ČR, 2011) 

 D C B A % úspěchu 

Vedení 1 24 25 0 49,34 

Strategie 4 27 19 0 43,28 

Pracovníci 6 27 16 1 41,26 

Partnerství, zdroje 6 18 26 0 46,72 

Procesy, produkty, služby 5 23 22 0 44,66 

Zákazníci výsledky 10 42 28 0 40,78 

Pracovníci výsledky 13 31 6 0 28,50 

Společnost výsledky 5 26 17 2 43,94 

Klíčové výsledky 4 32 32 2 48,57 

Celkový počet faktoru a 54 250 191 5 ∑ = 500 

Faktor b 0 33 67 100  

Hodnota a x b 0 8250 12797 500 21547 

21457 : 500 = 43,09 % úspěchu organizace 

 

Vyhodnocením profilu podniku bylo zjištěno, že firma dosahuje na stupni podnikatelské 

excelence hodnoty 43,09 % úspěchu. Společnost neprovádí žádná hodnocení výkonnosti, 

tudíž nemá zkušenosti se sebehodnocením a výsledek tak není neočekávaný. I přes to, že 
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Národní cena kvality neočekává vysoké výsledky z počátku hodnocení, dosažený úspěch 

není zcela uspokojující, jisté pokroky a známky v procesu zlepšování ale vykazuje.  

Nejčastější odpovědí o četnosti 250 z celkových 500 je C, znamenající určitý pokrok, 

existenci důkazu, že se děje něco pozitivního, že probíhají náhodná přezkoumání 

a příležitostná zlepšení. Druhou nejvyšší četnost vlastní odpověď B, při níž jsou známy 

dobrá řešení konkrétních oblastí. Celkový počet zaškrtnutí varianty D je 54 z 500 

odpovědí, v excelentní organizaci by nebyl takový výsledek možný. Odpovědí za D 

účastníci šetření prohlašují, že v dotazované oblasti není téměř nebo vůbec zahájen 

pokrok ke zlepšení. V žádném kritériu nebylo vyhodnoceno, že je dosažen úspěch bez 

předpokladu dalšího zlepšování, počet zadání varianty A je zanedbatelný. 

Dále je dle dosažených výsledků zpracován Profil organizace v grafické podobě. Graf 

zobrazuje vyhodnocený úspěch organizace na procentuální stupnici, vyhotoven je na 

základě zadání pro realizaci modelu Národní cenou kvality ČR. 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění Profilu organizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Národní cena kvality ČR, 2011) 

Na grafu č. 3 lze pozorovat zobrazení procent úspěchu v daných kategoriích a celkové 

dosažené hodnocení. Ani v jedné oblasti podnik nedosáhl průměrného ohodnocení 

50 procenty, 8 z 9 hodnot se pohybují v intervalu 40 až 50 %. Pod hranicí 30 procent se 

vyskytuje zbývající oblast, a to výsledky orientované vzhledem k pracovníkům, což 

odkazuje na nejkritičtější zkoumané odvětví ve společnosti, prostor pro zlepšování je zde 

značný. 
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2.3.1 Silné stránky a oblasti pro zlepšení 

V další části práce jsou z analýzy dosažených výsledků dotazníku START stanoveny 

silné stránky a oblasti vhodné pro zlepšení. Pro každé kritérium jsou definovány 

samostatně, kritéria jsou rozdělena do dvou oblastí na Předpoklady a Výsledky. Podle 

Národní ceny kvality ČR model není schopen odhalit veškerá pozitiva a nedostatky, což 

je nutné brát v úvahu. Proto je podnikům doporučeno šetření opakovat pravidelně či 

později přejít na náročnější modely. 

Tabulka č. 17: Přehled silných stánek a oblastí pro zlepšení části Předpoklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Předpoklady 

Silné stránky a oblasti pro zlepšení 

Vedení 

 Rodinná společnost 

 Dobré vztahy s partnery 

a dodavateli 

 Distribuce poslání a vize 

pracovníkům 

 Ohodnocení zaměstnanců a zpětná 

vazba 

Strategie 

 Dána vize a strategie 

 Sledování trhu a trendů vývoje 

 Dokumentace cílů, plánů a úkolů  

 Sdílení strategie se všemi 

zaměstnanci 

 Řízení rizik 

Pracovníci 

 Komunikace vedoucích 

zaměstnanců s podřízenými 

 Možnost kariérního růstu 

 Systém odměňování 

 Informační systém řízení lidských 

zdrojů 
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Partnerství, zdroje 

 Řízení finančních zdrojů 

 Řízení hmotných zdrojů 

 Nekomplexní informační systém 

Procesy, produkty, služby 

 Zákaznický servis a podpora 

 Modernizace produktů 

 Komunikace managementu 

 Schvalovací procesy 

 Normy, certifikáty ISO 

 

V oblasti Vedení bylo vyhodnoceno, že mezi silné stránky společnosti patří pevné 

rodinné zázemí v oblasti vedení firmy. Jelikož je firma rodinného typu, vlastníci se snaží 

vybudovat a udržet pevné místo na trhu pro budoucí generace. V podniku je dán důraz na 

dlouhodobé cíle a perspektivní budoucnost. Z výsledků dále vyplynulo, že top 

management buduje kvalitní vztahy s klíčovými partnery a dodavateli, je zde snaha 

vybudovat pevné obchodní pouto s osobním přístupem. K negativním stránkám 

společnosti byl zařazen nedostatek klíčové komunikace vzhledem k podřízeným, není jim 

distribuováno poslání a vize společnosti, její dlouhodobé cíle a co od společnosti 

vrcholové vedení očekává. Další oblastí pro zlepšení je zpětná vazba podřízeným 

zaměstnancům a jejich ohodnocení, tyto aktivity jsou vrcholovým vedením zanedbávány. 

Strategie a vize společnosti jsou určeny, společnost s následuje požadavky trhu, důraz je 

kladen na růst digitalizace a automatizace v průmyslové výrobě v daném odvětví. Firma 

sleduje trendy vývoje, prování průzkumy trhu a konkurenčních výrobků a firem. 

Sledování aktuálních i budoucích trendů vývoje v průmyslu a jejich následné zavádění je 

důležité pro výkonnost a konkurenceschopnost organizace v budoucnosti. Podnik již nyní 

využívá ve výrobě 3D tisku a průmyslových robotů. Oblastí pro zlepšení v kategorii 

Strategie je sdílení strategie se všemi zaměstnanci. O základní strategii jsou informováni 

pouze klíčoví vedoucí pracovníci, ostatním není jasně definována a podložena 

v dokumentaci. Cíle, plány a úkoly jsou ve většině situací vymezeny, ale postrádají na 

aktuálnosti, což je způsobenou pomalým zadáváním do informačního systému. Další ne 

zcela plněnou částí bylo vyhodnoceno řízení rizik. U činností neprobíhá systematický 
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postup identifikace, zjišťování souvislostí, analýza a sledování rizik pro maximalizaci 

zisku a minimalizaci ztrát. 

Třetí kritérium orientované na pracovníky zaznamenalo efektivní komunikaci vedoucích 

zaměstnanců s podřízenými, zejména v oblastech středního a nižšího managementu. 

Vztahy jsou budovány na osobní a přátelské úrovni, což ve společnosti podporuje tvorbu 

přívětivé atmosféry pracovního prostředí. Další silnou stránkou společnosti je možnost 

kariérního růstu zaměstnanců. Příležitost kariérního posunu, obohacování pracovní 

náplně či její změna je důležitou součástí pro spokojenost a motivaci pracovníků. 

Společnost vykázala nedostatky v systému odměňování, který nepředstavuje pro 

pracovníky efektivní motivaci a nenabízí dostatečný prostor pro jejich ohodnocení. 

Řízení lidských zdrojů je komplikováno informačním systémem, který není napojen na 

hlavní vnitropodnikový software a informační výměna není efektivní.  

Část Partnerství a zdroje vykázala silnou stránku v řízení finančních i hmotných zdrojů. 

Nakládání s finančními zdroji bylo uřčeno jako efektivní, což je nezbytné pro 

maximalizaci tržní hodnoty podniku, stejně tak prosperující hospodaření s hmotnými 

zdroji firmy. Zlepšení by bylo vítáno oblasti informačního systému podniku, systém je 

nekomplexní a nezahrnuje všechny potřebné moduly, například analýzy musí být 

prováděny ručně v odlišném programu. Pro efektivní řízení výroby, služeb, majetku, 

projektů či dodavatelského řetězce je za potřebí ve firmě jednotný integrovaný software. 

V pátém kritériu Procesy, produkty a služby bylo zjištěno, že další silnou stránkou 

organizace je množství a výkonnost nabízených služeb. Podnik poskytuje kvalitní 

zákaznický servis a technickou podporu.  Efektivní zákaznický servis zajišťuje péči 

o vztahy s dodavateli a odběrateli, a funguje jako měřítko správně fungujícího 

logistického systému. Výhodou podniku je taktéž vysoká informovanost o trendech na 

trhu v daném odvětví a snaží se tak modernizovat své výrobky, aby co nejlépe vyhovovaly 

požadavkům zákazníka. Modernizace jsou prováděny dále za účelem zvýšení kvality 

výsledných produktů, zvýšení produktivity a efektivnosti zařízení. Analýza vykázala 

nedostatky v informovanosti a komunikaci v rámci jednotlivých úrovní managementu. 

Manažeři neprovádí pravidelné společné schůzky a operují spíše jako jednotlivci nežli 

tým. Interní komunikace je klíčovou činností v podniku, omezuje výskyt častých 

problémů a komplikací díky neinformovanosti pracovníků. Manažeři taktéž nejsou 
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vybaveni dostatkem kompetencí pro urychlení procesu schvalování. Normy ve výrově 

jsou dodržovány pouze povinné, podnik bohužel dříve nedisponoval ani nyní nedisponuje 

certifikáty ISO. Certifikace managementu kvality ISO 9001 nebo systému 

environmentálního managementu 14001 mohou být pro podniky konkurenční výhodou 

vzhledem ke zvyšujícím se nárokům zainteresovaných stran. 

Tabulka č. 18: Přehled silných stánek a oblastí pro zlepšení části Výsledky 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Výsledky 

Silné stránky a oblasti pro zlepšení 

Zákazníci výsledky 

 Segmentace zákazníků, 

individuální řešení 

 Zjišťování spokojenosti 

Pracovníci výsledky 

 Hodnocení výkonnosti pracovníků  Průzkum spokojenosti 

zaměstnanců 

 Fluktuace zaměstnanců 

Společnost výsledky 

 Charitativní a dobročinné aktivity  Průzkumy veřejného mínění 

Klíčové výsledky 

 Stabilní pozice na trhu  Benchmarkingové průzkumy 

 

Výsledková oblast orientovaná na zákazníky vykázala silnou stránku v činnostech 

segmentace zákazníků a přizpůsobování se individuálními řešeními. Firma klade vysoký 

důraz na požadavky zákazníků. Sériová výroba je uzpůsobována pro širší segment 

uživatelů, v projektové výrobě jsou vyvíjena individuální řešení v podstatě bez omezení 

klientových nároků. Organizace neprovádí systematické zjišťování spokojenosti 

zákazníků a konečných uživatelů, jejich názory mohou sloužit jako indikátor kvality 
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produktů a odhalovat další prostor pro zlepšování. Spokojenost zákazníků je podstatným 

prvkem k vybudování jejich loajality a úspěchu podniku. 

K silným stránkám v oblasti Výsledky vzhledem k pracovníkům patří především 

vykonávání hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Podnik provádí účinné metody 

zjišťování efektivity jednotlivých pracovníků i společně operujících skupin a kontroluje 

odvedenou práci. Spokojenost není zjišťována ani v tomto kritériu. Společnost 

nevykonává analýzu spokojenosti svých zaměstnanců, což může být jedním z důvodů 

jejich vysoké fluktuace. Průzkumy pomáhají firmám poznávat spokojenost, motivovanost 

pracovníků či atmosféru na pracovišti a v konečném důsledku při správném využití 

výsledků mohou zvýšit jejich angažovanost a motivaci. 

Osmá oblast Společnost – výsledky odhalila významné zapojení do charitativních aktivit 

ve formě peněžní i darů. Společnosti daná oblast není lhostejná a dosahuje pozitivních 

výsledků při přispívání na rozvoji společnosti. Organizace neprovádí průzkumy 

veřejného mínění, které by mohly zjišťovat další názory na její fungování a prezentaci. 

Poslední dotazovaná oblast vyhodnotila, že podnik se nachází v relativně stabilní pozici 

na trhu. Výsledkem hospodaření je zisk a obrat v posledních letech udává poměrně 

konstantní trend. Pevná pozice na trhu a tržní podíl je důležitým faktorem zlepšování 

výkonnosti podniku. V oblasti benchmarkingu se společnost zaměřuje zejména na 

konkurenční porovnávání produktu s přímými konkurenty, pozornost již není věnována 

jiným oblastem. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Analytická část odhalila pomocí metody START a jejího dotazníkového šetření několik 

oblastí vhodných ke zlepšení. Následuje sekce diplomové práce zaměřená na návrh 

nových řešení pro zjištěná problematická kritéria. Návrhy budou zaměřeny na zlepšení 

odhalených prioritních oblastí a měly by vést ke zvýšení celkové výkonnosti podniku. 

3.1 Vedení a komunikace 

Model START pomohl odhalit v části Předpoklady několik oblastí vhodných ke zlepšení 

týkajících se managementu podniku. Bylo zjištěno, že vedení dostatečně neinformuje 

pracovníky o strategii a vizi organizace. V podniku nelze stanovovat a dosahovat dílčích 

operativních strategií, pokud hlavní není známá klíčovým zaměstnancům firmy, zejména 

střednímu a nižšímu managementu. Dále bylo odhaleno, že komunikace mezi manažery 

ve firmě není hodnocena jako dostatečná. Problematickou oblastí jsou i dlouhé 

schvalovací procesy díky nedostatečným kompetencím manažerů. Zefektivněním těchto 

oblastí je možné prosadit strategii podniku, s následkem efektivnějšího dosahování cílů 

a zvyšování tak výkonnosti organizace. 

3.1.1 Komunikace mezi manažery 

V průběhu vyhodnocení dotazníkového šetření byla zjištěna slabá oblast v komunikaci 

mezi manažery a jednotlivými odděleními v podniku. Vrcholové vedení pořádá schůze 

odděleně s každým vedením, ale neprobíhají komplexní meetingy celého managementu 

společnosti. Díky nedostatečné informovanosti všech oddělení a klíčových zaměstnanců 

dochází mnohdy k časovým prodlevám a neefektivnosti odvedené práce. Manažeři 

jednotlivých oddělení často zaměřují pozornost pouze na výkon části práce jejich odvětví 

bez domluvy s kompetentními pracovníky jiného sektoru. 

Správná interní komunikace je správnou cestou k informovanosti zaměstnanců o cílech 

a plánech organizace a společnému sdílení vize a strategie. Efektivní společnou 

komunikací dochází ke zlepšení jak vztahů mezi zaměstnanci, tak i jejich vnímání 

organizace. 
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NÁVRH OPTIMALIZACE 

Podniku je navrhováno pořádat pravidelné schůzky managementu. Zúčastněnými 

osobami by byli zaměstnanci na pozicích středního managementu podniku a vrcholové 

vedení, zastoupeno alespoň jedním z jednatelů firmy. Schůze by měly probíhat na měsíční 

bázi, v případě důležitých změn a projektů i navíc mimo periodu. Hlavním předmětem 

jednání by mělo být zhodnocení uplynulého měsíce, stav klíčových projektů, aktuální 

strategie a cíle společnosti, a reporting jednotlivých oddělení. 

Při plánování a konání meetingů je navrhováno dodržovat následující postup: 

1) Stanovení důvodu a cíle schůze; 

2) Příprava – určení místa, času, programu a zúčastněných pracovníků; 

3) Zahájení – ujasněné tématu a času trvání; 

4) Realizace schůze, aktivní komunikace managementu; 

5) Závěr – shrnutí výsledků a doporučení dalších postupů, zápis výstupů. 

Závěry a výsledky schůzí by měly být dále interpretovány manažery při jednání 

jednotlivých oddělení ostatním zaměstnanců. Při úvodní schůzi managementu by bylo 

doporučeno objasnit dlouhodobou vizi a strategii organizace vrcholovým vedením 

směrem k jejich podřízeným. 

Součástí realizace uskutečňování meetingů by bylo zavedení pravidelného reportingu 

manažerů jejich vedoucím. Zpráva by spočívala ve vypracování formuláře o dosažených 

cílech v uplynulém měsíci a objasnění splněných úkolů. V návaznosti na zřízení 

pravidelných hlášení by bylo vhodné vrcholovým vedením zvážit přidělení vyšších 

kompetencí pro urychlení schvalovacích procesů. 

ÚČEL A VÝHODY  

Organizováním pravidelných schůzek managementu se předchází vzniku problémů kvůli 

neinformovanosti, zvyšuje angažovanost manažerů na vedení celé organizace, tím i jejich 

motivaci a výkonnost. Strategie, cíle a směřování organizace jsou pravidelně hodnoceny, 

nepozbývají tak na aktuálnosti a dochází k jejich neustálému zlepšování. 
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PODMÍNKY A RIZIKA 

Schůze by se měly zúčastnit všechny klíčové osoby, případné absence lze částečně 

eliminovat například stanovením pevného termínu jejího konání (kupříkladu každé druhé 

pondělí v měsíci v 9:00). Pro hodnotné výstupy z meetingu je nutné dodržovat stanovený 

harmonogram, nezabývat se nepodstatnými otázkami, vést zápisy a vyhodnocovat 

výsledky. 

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Potřebnými zdroji je čas a práce zúčastněných osob, které tyto činnosti vykonávají na 

základě jejich pracovní smlouvy. Překážka z hlediska extra nákladů tudíž neexistuje. 

3.1.2 Sdílení informací 

Druhé kritérium vyhodnocovaného dotazníku odhalilo problémy v informovanosti 

klíčových zaměstnanců, mimo strategii, dále z hlediska plánů a cílů podniku, včetně 

jejich dokumentace.  

Podnik využívá pro sdílení informací podnikový e-mail a firemní úložiště na sdíleném 

disku pro všechny zaměstnance s přístupem k počítači ve výkonu práce. Pro přístup ke 

sdíleným informacím má podnik zakoupenou licenci programu OwnCloud. Pracovníkům 

bez přístupu jsou povinni důležitá sdělení předat jejich nadřízení, případně je využito 

nástěnky u jídelny, s přístupem pro všechny zaměstnance. 

NÁVRH OPTIMALIZACE 

Vhodným doporučením pro podnik je rozšíření sdílení informací pomocí 

vnitropodnikového úložiště (cloudu).  V souvislosti s předchozí kapitolou by na disk 

byly ukládány zápisy z porad s přístupem pro klíčové zaměstnance podniku. Dále by zde 

měl být přiložen soubor s definicí vize a strategie podniku se zaměřením na dlouhodobé 

cíle, aby informace o daných aspektech byly přístupné všem pracovníkům firmy.  

Pro zkvalitnění informovanosti pracovníků a zrychlení vývoje je nezbytné vytvořit 

komplexní soubor aktuálních projektů, který momentálně neexistuje. Data by byla 

zpracována v programu Excel s možností nahlížení a úpravy. Jednalo by se o stručný 

přehled pro lepší orientaci v harmonogramu a míry důležitosti rozpracovaných projektů, 

soubor by obsahoval data o: 
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 Stavu projektu; 

 Termínu dokončení; 

 Angažovaných odděleních a osobách. 

Jelikož všichni klíčoví zaměstnanci mají přístup k počítači a vnitropodnikovému úložišti, 

není potřebné evidovat dokument i v papírové podobě.  

ÚČEL A VÝHODY  

Sdílení informací v organizaci je nezbytným prvkem k jejímu správnému fungování. 

Přístup k zásadním informacím o firmě, její strategii a cílech podporuje vztah 

a angažovanost zaměstnanců. Aktuální a komplexní informace o stavu projektů umožňují 

rychlou orientaci ve vývoji a výrobě.  Vyšší informovanost pracovníků urychluje 

a zefektivňuje jak výkon jejich práce, tak výkonnost celého podniku. 

PODMÍNKY A RIZIKA 

Sdílené informace by měly být aktuální, vedení by mělo určit zodpovědné pracovníky za 

jejich pravidelnou aktualizaci. Za další možná rizika lze považovat nedostupnost 

informací související s výpadky proudu, technickými či softwarovými poruchami 

a podobně. Data by měla být řádně zálohována. 

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Všechny licence na programy včetně jejich podpory jsou již zakoupeny.  

3.2 Řízení lidských zdrojů 

V analytické části práce bylo zjištěno, že nejproblematičtější oblastí jsou pracovníci 

a výsledky orientované k nim. Jedním ze základních prvků úspěšného fungování 

společnosti je efektivní formování lidských zdrojů k zabezpečování cílů organizace. 

Excelentní organizace jsou schopny své zaměstnance motivovat k vysoké výkonnosti 

a pozitivnímu vztahu k organizaci, což zvyšuje celkovou výkonnost společnosti. 

(Armstrong a Taylor, 2015) 
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3.2.1 Informační systém 

Třetí kritérium dotazníku Pracovníci odhalilo nedostatky v oblasti informačního systému 

řízení lidských zdrojů. Společnost v oblasti využívá několik softwarů bez napojení na 

hlavní vnitropodnikový systém IFS. Administrativa a činnosti oddělení jsou tak 

komplikovány a zabírají pracovníkům více času.   

Hlavní část personalistiky je spravována v programu PERMIS. Systém zahrnuje aplikace 

Mzdy a Personalistika, je zde zpracovávána celá mzdová agenda, personální část 

umožňuje činnosti jako řízení způsobilostí pracovníků, změn pracovních poměrů nebo 

plánování lidských zdrojů. K evidenci pracovní doby využíván software PowerKey, ve 

kterém je sledována a vyhodnocována docházka zaměstnanců. Program je napojen na 

mzdový systém pro zrychlení zpracování mezd. Dalším využívaným informačním 

systémem je Teamio pro správu inzerce a zefektivnění náboru nových pracovníků, 

fungujícím v prostředí webové aplikace. 

NÁVRH OPTIMALIZACE 

Podniku je navrhováno sjednocení personálního systému. Nejen pro personální 

informační síť ve společnosti je důležitá globálnost, jednota a napojení funkcí. 

Doporučením je implementace modulu pro řízení lidských zdrojů do vnitropodnikového 

informačního systému IFS. Společnost Altec dodávající stávající software nabízí aplikaci 

IFS Lidské zdroje pro komplexní řešení personalistiky a mezd. Zapojením by se agenda 

řízení lidských zdrojů stala součástí jednotného systému. 

IFS Lidské zdroje nabízí v oblasti strategického řízení koordinaci náboru nových 

zaměstnanců, mapování kariérní dráhy, správu informací o pohovorech, školeních aj. 

Provozní oblast aplikace se zaměřuje na evidenci času a docházky zaměstnanců, praktické 

zpracovávání cestovních nákladů, správu mezd, plánování kapacit a plně integrovanou 

evidenci dokumentů. Program poskytuje samoobslužný portál pro efektivnější správu dat, 

účinně kombinuje automatizaci a ruční zadávání, nabízí všem zaměstnancům intuitivní 

osobní rozhraní s možností správy a vkládání dat, což snižuje administrativu 

personalistům a nadřízeným pracovníkům. (IFS Systémy s.r.o., 2020) 

Proces realizace je započat definicí potřeby přechodu na nový systém a odsouhlasením 

projektu. Následuje dohoda a smluvní ujednání spolupráce s dodavatelskou společností 

Altec o implementaci oblasti IFS Lidské zdroje do již fungujícího systému. Do aplikace 
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je dále nutné překlopení dat z dosud používaných programů, vhodné by bylo využít 

přechodného období například v době dvoutýdenní celozávodní dovolené v letních 

měsících či v čase Vánoc. Následovalo by přechodné období ověřování funkčnosti 

systému a proškolování zodpovědných pracovníků. Po aktivní realizaci je doporučeno 

provést s časovým odstupem hodnocení a analýzu úspěšnosti projektu. 

ÚČEL A VÝHODY  

Komplexní personální informační systém usnadňuje, urychluje a zkvalitňuje práci 

personalistů, poskytuje informace pro strategické personální rozhodování a umožnuje 

provádět analýzy efektivněji. Výhodou je dále snížení nákladů na čas a práci vykonávání 

rutinních personálních činností, zejména administrativních aktivit personalistů. Vedoucí 

pracovníci by mohli do personální práce více zasahovat, což by zvýšilo jejich pravomoci 

a angažovanost. Soustředěnost dat do jednoho systému by dále mohla urychlit nábor 

nových zaměstnanců či výpočet mezd. 

PODMÍNKY A RIZIKA 

Rizikem zavedení nového systému je například nedostatečná připravenost dat 

v původním systému k implementaci do nového. S dodavateli aktuálních programů je 

nutné předem dohodnout jaká data a jakým způsobem se mají převést. Podstatné je dále 

dodržet fáze implementace, dostatečně otestovat nové způsoby a zaškolit zaměstnance. 

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Tabulka č. 19: Náklady na zavedení IFS Lidské zdroje 

(Zdroj: ALTEC a.s., 2020) 

 Náklad 

Zakoupení licence modulu Lidské zdroje – základ 162 000 Kč 

Zakoupení licence modulu Strategické řízení lidských zdrojů 162 000 Kč 

Zakoupení licence modulu Čas a docházka 162 000 Kč 

Zakoupení licence modulu Mzdy 675 Kč / zaměstnanec 

Online podpora Zahrnuto v ceně 
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3.2.2 Průzkumy spokojenosti zaměstnanců 

Další oblastí pro zlepšení, odhalenou v kritériu dotazníku Pracovníci – výsledky, je 

provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců. Podnik neprovádí žádná podrobná 

šetření jejich spokojenosti, v uplynulých letech byl zaznamenán pouze dotazník 

spokojenosti se závodním stravováním, přičemž pracovníci ani nebyli seznámeni 

s výsledky. Zjišťováním informací, jak jsou zaměstnanci spokojeni ve výkonu jejich 

zaměstnání, může podnik za včas odhalovat problémy a předcházet vysoké fluktuaci, se 

kterou se také potýká. 

Pracovní spokojenost zaměstnanců má vysoký vliv na jejich efektivitu, výkonnost, 

fluktuaci či četnost absencí. Dopady dále může mít na jejich fyzický a psychický stav, 

z hlediska společnosti na její ekonomický stav, povědomí o firmě a jméno. Spokojenost 

zaměstnanců se tak může odrazit v jejich hodnocení například na veřejných internetových 

portálech, které mohou ovlivňovat vnímání potenciálních zájemců o zaměstnání.  

Následující data popisují vnímání bývalých i současných pracovníků uvedená na portálu 

hodnocení zaměstnavatelů a spokojenosti zaměstnanců Atmoskop.cz. 

 

Graf č. 4: Hodnocení společnosti na webu Atmoskop.cz 

(Zdroj: www.atmoskop.cz, 2020) 

Nejen pro titul dobrého zaměstnavatele je vhodné provádět výzkumy spokojenosti 

zaměstnanců. Pozornost věnovaná dané oblasti může být prevencí k omezení 

nežádoucích situací na pracovišti, jelikož hlavním důvodem není sledování, ale 
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především odhalování nedostatků, jejich účinná minimalizace a provádění změn ke 

zlepšení. 

NÁVRH OPTIMALIZACE 

Vhodným doporučením pro organizaci je zavedení průzkumů spokojenosti 

zaměstnanců. Analýza by byla prováděna interními personálními pracovníky 

v pravidelném intervalu jednoho roku, anonymním dotazníkovým šetřením.  

K získání potřebných informací je nutné sestavit komplexní dotazník spokojenosti pro 

subjektivní hodnocení aspektů spokojenosti všech zaměstnanců podniku.  Šetření by 

mohlo obsahovat otázky z navrhovaných oblastí: 

1) Výkon práce (náplň práce, cíle a úkoly, stanovený čas,…) 

2) Pracovní prostředí (podmínky pracovního prostředí, potřebné nástroje, 

bezpečnost,…); 

3) Pracovní kolektiv (atmosféra na pracovišti, konflikty, komunikace,…); 

4) Vedení (komunikace, přístup, požadavky,…); 

5) Kariérní růst a rozvoj (podmínky pro osobní rozvoj, podpora profesního růstu,…); 

6) Ohodnocení a benefity (odměňování, zpětná vazba, firemní benefity,…); 

7) Organizace (vnímání společnosti, podniková kultura, strategie,…). 

Pro vyvarování se neutrálních odpovědí bez vypovídací hodnoty je vhodné použít 

čtyřstupňovou stupnici možností: 

 „souhlasím“; 

 „spíše souhlasím“; 

 „spíše nesouhlasím“; 

 „nesouhlasím“. 

Součástí dotazníku by měl být pracovníkům nabídnut volný prostor pro komentáře, 

názory a připomínky. Pro úspěšnou analýzu je zapotřebí zachovat anonymitu odpovědí, 

přesto uvedení několika základních údajů pro užší specifikaci umožnuje větší adekvátnost 

přijatých opatření. Navrhované údaje o respondentovi jsou: 
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 Věk (výběr z intervalu, například 18–29, 30–40 let atd.); 

  Doba praxe u společnosti (výběr z intervalu 0–2 roky, 3–5 let, 6–10 let, 11 a více); 

 Maximální dosažené vzdělání (základní, středoškolské apod.). 

Podnik by mohl využít služeb bezplatného online dotazníku na webu Click4survey.cz, 

který nabízí přehledné prostředí pro jeho vyplnění i zpracování výsledků. Dotazníky by 

byly distribuovány personalisty prostřednictvím e-mailu, operátorským a jiným pozicím 

bez podnikových osobních adres v papírové podobě.  Zpracované výstupy z šetření by 

měly být následně známy všem zaměstnancům, formou e-mailu a vyvěšením na firemní 

nástěnce. 

ÚČEL A VÝHODY  

Vyhodnocováním zaměstnanecké spokojenosti jsou podniku nabídnuty důležité 

informace o vnímání názorů jeho pracovníků. Nejenže výsledky popisují analýzu 

stávající situace, ale přináší návrhy na zlepšení pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 

S růstem spokojenosti roste jejich motivace a pracovní výkon, což pomáhá ke zvýšení 

výkonnosti celé společnosti. Podniku je doporučeno opakovat šetření minimálně jednou 

ročně. 

PODMÍNKY A RIZIKA 

Při tvorbě dotazníku je důležité vyvarovat se příliš obecným a naopak konkrétním 

otázkám. Dotazované oblasti s podotázkami by měly být při každém šetření 

aktualizovány v ohledu na stávající situaci v podniku. Účast na dotazníku by neměla být 

povinná, s čímž avšak souvisí riziko nízké návratnosti. V úvodu by tudíž měli být 

respondenti laskavě požádáni a seznámeni s účelem analýzy a její anonymitou. Rovněž 

by jim mělo být sděleno, kdy a jakým způsobem budou seznámeni s výsledky. 

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Jelikož společnost Click4survey s.r.o. poskytuje své služby pro online šetření do 200 kusů 

vyplněných dotazníků zdarma, nezanedbatelnými náklady jsou tak především čas a práce 

personalistů organizace. (www.click4survey.cz, 2020) 
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3.2.3 Zpětné vazby 

Dotazníkový průzkum odhalil, že ve společnosti není využíváno zpětných vazeb 

pracovníků. Pokud v organizaci nefunguje zpětná vazba, lidé se mohou domnívat, že 

jejich názory a odvedená práce není dostatečně vnímána, jejich motivace a angažovanost 

tak klesá, s tím i výkonnost celé společnosti. Podle Bedrnové a kol. (2012) je účinnou 

zpětnou vazbou taková, která je konkrétní, jasná, správně načasovaná, hodnotná 

a zaměřená na pomoc pracovníkovi. Vedoucí zaměstnanci zpětnou vazbu využívají pouze 

na operativní bázi při běžných činnostech práce, zejména slovním ohodnocením na 

neformální úrovni. Systematický přístup hodnocení pracovníků není ve společnosti 

zaveden. 

NÁVRH OPTIMALIZACE 

Podniku je doporučeno implementovat pravidelné roční hodnocení zaměstnanců. Daná 

metoda hodnotí výkon jednotlivců, motivuje je k jeho zvýšení a poskytuje jim zpětnou 

vazbu o plnění cílů. Hodnocení by měli postupovat všichni pracovníci na pravidelné roční 

bázi, každých uplynulých 12 měsíců od data nastoupení do zaměstnání. 

1. Hodnotící pohovor 

Účinnou zpětnou vazbou jsou hodnotící pohovory vedoucího zaměstnance 

s podřízeným. Diskutován je výkon zaměstnance v průběhu uplynulého roku, 

rozvoj jeho dovedností a znalostí, či provedení potřebných změn v jeho práci.  

Hodnocení by mělo být objektivní, jednoduché a strukturované. Jako podklad pro 

něj je vhodný definovaný hodnotící formulář vyplněný hodnotícím. Následně by 

byl diskutován s podřízeným a dále komunikovány další aspekty.  

Realizaci pohovoru je možné uskutečnit následovně: 

 Stanovení termínu a místa schůzky nadřízeným pracovníkem. 

 Vypracování hodnotícího formuláře vedoucím. 

 Diskuze výsledků a volný rozhovor o výkonnosti podřízeného. 

 Objasnění vzájemných představ o kariérní perspektivě, případně dohoda 

změny. 

 Zadání konkrétních úkolů a cílů na další rok. 
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 Zpětná vazba zaměstnance, souhrn a odsouhlasení výsledků pohovoru. 

Návrh oblastí hodnotícího formuláře: 

 Hodnocení kvalifikace a odborné způsobilosti. 

 Hodnocení výkonnosti a odvedené práce. 

 Hodnocení osobních vlastností. 

 Podněty k rozvoji a zlepšení. 

 Shrnutí dosažení cílů předešlého období, definice na následující rok. 

 Závěrečné hodnocení a doporučení. 

2. Hodnocení 360° 

U klíčových zaměstnanců je navrženo využít jako podklad místo hodnotícího 

formuláře pro roční hodnocení metodu patřící k moderním způsobům – 

Hodnocení 360°. Klíčovými zaměstnanci jsou chápáni především linioví manažeři 

středního a nižšího managementu, podnik ale může danou metodu aplikovat na 

jakéhokoliv pracovníka. Aplikace hodnocení by ale díky úspoře času a nákladů na 

hodnotitele byla doporučena jen na stěžejní zaměstnance.  

Metoda se odprošťuje od tradičního hodnocení podřízeného nadřízeným, 

výkonová zpětná vazba je získávána hodnocením z několika perspektiv. 

Posuzování jednotlivce probíhá z více stran, kromě nadřízeného jej můžou 

hodnotit jeho kolegové, podřízení, zákazníci či on sám. Oblasti hodnocení metody 

jsou zaměřeny totožně jako u hodnotícího formuláře, mohou být však rozšířeny 

například o manažerské dovednosti.  Proces probíhá v anonymitě ostatních 

dotazovaných, vedoucí poté zpracovává a sumarizuje výsledky, které jsou 

poskytnuty hodnocenému. Hodnotící pohovor dále probíhá stejným způsobem 

jako s využitím formuláře vyplňovaného pouze nadřízeným. Společně 

s hodnoceným jsou konfrontovány výstupy, aktualizovány požadavky a cíle. 

ÚČEL A VÝHODY  

Roční hodnotící systém přináší zaměstnavateli výhody jako možnost vyjádřit svůj názor 

na zaměstnance, umožnit jim zpětnou vazbu, využívat jejich potenciálu a rozvoje či je 

více motivovat k vyšší výkonnosti. Hodnocení pomáhá odhalovat a minimalizovat slabé 
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stránky zaměstnance a rozvíjet jejich přednosti. Práce zaměstnanců je oceněna, dostávají 

možnost prezentovat své požadavky a cíle. 

PODMÍNKY A RIZIKA 

Problémy v hodnocení pracovníků mohou nastat například při nejasné definici cílů 

a požadavků či nedostatečné komunikaci mezi vedoucím a podřízeným. Hodnocení může 

dále postrádat na objektivitě v případě přílišné shovívavosti nebo naopak 

nekompromisnosti hodnotícího. Jak hodnocený, tak hodnotící manažer by měli být na 

pohovor dostatečně připraveni a distancováni od přehnaných osobních náklonností 

a antipatií.  

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Odpovědnými osobami jsou personalisté a vedoucí jednotlivých oddělení, kteří jsou 

zodpovědní za provádění hodnotících pohovorů. Náklady na realizaci tvoří zejména čas 

a práce zodpovědných osob, s extra finančními zdroji není počítáno, pracovníci tyto 

činnosti provádí na základě jejich pracovní smlouvy.  

3.2.4 Úprava systému odměňování 

Jednou z vyhodnocených oblastí ke zlepšení je systém odměňování podniku. Správně 

stanovený systém odměňování je účinným opatřením v motivaci zaměstnanců, pomáhá 

dosahovat efektivnější práce jednotlivců i týmů vedoucí ke zvýšení celkové výkonnosti 

organizace. 

Celková odměna zaměstnance obsahuje základní mzdu, odměnu za zásluhy, 

zaměstnanecké výhody a odměny nepeněžní. Všechny prvky celkové odměny jsou na 

sebe napojeny. Zaměstnanci nejvíce vnímanou částí jsou mzdové formy, které oceňují 

jejich práci na základě výplaty mzdy nebo platu. Základní částí je časová nebo úkolová 

mzda, rozšířená o doplňkové mzdové formy, mezi které se řadí osobní ohodnocení, 

prémie, odměny, provize, bonusy, podíl na výsledku hospodaření.  

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM 

Mzdový systém hodnocení pracovníků je aktuálně složen z následujících částí. 

 Časová základní mzda je tvořena z pevné a pohyblivé části mzdy, která činí 15 % 

smluvní odměny za práci. Zbývajících 85 % je vypláceno fixně. 
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 Příspěvek 2x ročně na dovolenou a Vánoce je udělován jednatelem v rozmezí 0 až 

10 000 Kč, podmínky pro jeho dosažení nejsou jasně definovány. 

 Příspěvek na závodní stravování 55 %, příspěvek na penzijní připojištění.  

NÁVRH OPTIMALIZACE 

V návaznosti na předchozí kapitolu, návrh zavedení ročního hodnocení zaměstnanců, je 

podniku doporučeno implementovat osobní ohodnocení zaměstnanců s napojením na 

dosažené cíle do mzdového systému.  

Částka osobního ohodnocení zaměstnance by byla stanovována na základě ročního 

hodnocení pracovníka s jeho přímým nadřízeným. Dle dosažených cílů by byl 

vyhodnocen obnos měsíční odměny, která by byla součástí pohyblivé částky mzdy. 

Důležitou a vítanou změnou by mohla být příležitost manažerů finančně odměňovat své 

podřízené, růst jejich kompetencí a možnost vybudování autority.   

Proces hodnocení by začínal na konci hodnotícího období, jednoho roku, kdy probíhá 

hodnotící pohovor podřízeného s nadřízeným. Z výsledků dosahování cílů, které byly 

stanoveny na začátku období je vedoucím stanovena odměna z intervalu možného 

minimálního (0) až maximálního ohodnocení (stanovaného vrcholovým managementem 

společnosti pro jednotlivé úrovně pracovních pozic, kategorie). Dále manažer sleduje 

výkon pracovníka v průběhu stanoveného období. Pokud bude spokojen s jeho prací 

a nedojde k žádným výrazným změnám, bude pracovníkovi vyplácena určená částka na 

měsíční bázi. V případě výrazného výkyvu ve výkonu zaměstnance je vedoucímu 

umožněno přehodnocení zaměstnance, a to v případě zhoršení i zlepšení. Přehodnocení 

musí být opět podloženo formulářem a podřízený by měl být se změnou v předstihu 

seznámen. Tato skutečnost nezasahuje do intervalu jednoho roku, po uplynutí zbývající 

doby je opět prováděn hodnotící pohovor. 

ÚČEL A VÝHODY  

Jelikož mzdové odměny jsou zaměstnanci obecně vnímány jako nejvíce přínosné 

a motivující, je nabízené řešení pro podnik vhodné. Dosud nabízené části mzdy 

nevzbuzují v pracovnících větší angažovanost, zvýšení mzdy o osobní ohodnocení by 

mohlo tento stav změnit. Přínos je dále ve využívání finančního ocenění zaměstnanců 

jejich přímými nadřízenými, kteří nyní mají možnost pouze ohodnocení slovního. 
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PODMÍNKY A RIZIKA 

Vzhledem ke snaze snížení fluktuace a růstu motivace pracovníků by byl podnik nucen 

zvýšit mzdové náklady. Pro eliminaci potenciálních rizik neschopnosti vyplácet odměny 

zaměstnancům, je možné nastavit pravidlo realizace pouze v případě, že podnik dosáhl 

například minimálně 90 % plnění plánu. 

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Tabulka č. 20: Návrh měsíčního ohodnocení dle kategorií zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

 Osobní ohodnocení / měsíc 

Kategorie 1 0–500 Kč 

Kategorie 2 0–750 Kč 

Kategorie 3 0–1000 Kč 

Kategorie 4 0–1500 Kč 

Kategorie 5 0–2000 Kč 

3.3 Zákazníci 

Zákazníci by měli být vždy kladeni na přední pozice hodnotového žebříčku firmy. 

Úspěšní organizace kladou důraz na sledování, měření a vyhodnocování ukazatelů 

směrem k zákazníkům, neboť jejich podnikatelská činnost vede uspokojování jejich 

požadavků a očekávání. Analytická část práce odhalila silné stránky v oblasti zákazníků 

týkající se především schopnosti vyhovět jejich potřebám, ale i příležitost pro zlepšení 

v rámci analýz jejich spokojenosti. 

3.3.1 Zjišťování spokojenosti zákazníků 

Ve výsledkové části průzkumu metodou START bylo odhaleno, že podnik neprovádí 

systematické zjišťování spokojenosti svých zákazníků. Jako měřítko spokojenosti je 

využíván obrat prodeje konkrétních zákazníků v peněžní formě, další analýza jejich 

očekávání a uspokojení potřeb je prováděna na osobní úrovni přímým dotazováním. 

Jelikož bylo v analytické části uvedeno, že až 90 % prodeje tvoří odběr přes distributorské 

společnosti, není tak dostatečně zjišťována ani spokojenost koncových zákazníků – 
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uživatelů dodaných výrobků. S těmito osobami je komunikace později navazována až 

v případě problému či potřeby servisu pily. 

Nenadál (2004) interpretuje spokojenost zákazníka jako souhrn pocitů způsobených 

rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou. Pro efektivní fungování organizace 

je nezbytné ověřovat skutečná zákaznická vnímání zobrazující reálné výsledky jejich 

spokojenosti. Dané aspekty je možné zjišťovat nejen na základě pevných měřítek (objem 

prodeje, počet reklamací, oprav apod.), ale i dotazováním daných subjektů.  

NÁVRH OPTIMALIZACE 

Organizaci je doporučeno zavést systém zjišťování spokojenosti zákazníků 

dotazníkovými šetřeními.  

Pro lepší specifikaci zákazníků by analýza mohla být rozdělena do dvou sekcí na: 

 Dotazník spokojenosti partnerských firem (distributorů) a přímých zákazníků; 

 Dotazník spokojenosti koncových zákazníků (uživatelů). 

Oblasti navrhované pro vyhotovení základního dotazníku určeného distributorským 

společnostem a přímým zákazníkům firmy jsou: 

1) Základní otázky – týkající se celkového vnímání společnosti; 

2) Spokojenost s procesem vytváření nabídky, přístup obchodníka; 

3) Objednávkový proces, logistika, komunikace; 

4) Kvalita a výkonnost produktu; 

5) Dostupnost a kvalita technické dokumentace a jiných materiálů. 

Dotazník spokojenosti koncových uživatelů pil by se zaměřoval více na produkt a jeho 

technické specifikace, zkušenost s distributorem výrobku, kvalitu a včasnost 

poskytovaných služeb, materiálů a informací. 

Hodnocení uzavřených otázek je navrhováno na hodnotové stupnici 1–10 bodů (zcela 

nespokojen až absolutně spokojen). Ke každé oblasti je vhodné doplnit otázku s volnou 

odpovědí na další připomínky k danému tématu.  

Jako v kapitole Průzkumy spokojenosti zaměstnanců je doporučeno dotazníky 

zpracovávat online formou na webu společnosti Click4survey.cz. Přesnou formu 



 

76 

dotazníků zpracovává oddělení marketingu, stejně tak vyhodnocení jejich výsledků. 

Jelikož firma vyváží své produkty do širšího světa, znění dotazníku by mělo být přeloženo 

i do německého a anglického jazyka, což jsou schopni zajistit interní pracovníci podniku. 

Klíčová komunikace firmy s jejími zákazníky je zejména e-mailová, dotazníky by jim 

byly posílány danou cestou, průzkumy rozesílané e-mailem jsou pravděpodobně 

nejvýhodnějším způsobem realizace internetového dotazování. Zasílání podkladů 

distributorským společnostem a přímým zákazníkům by bylo přiděleno oddělení prodeje, 

partnerské firmy by byly požádány o odeslání požadavku na jejich odběratele produktů 

Bomar.  

ÚČEL A VÝHODY  

Spokojenost zákazníka může být podmínkou k dosažení lepší výkonnosti firmy, její 

efektivní sledování a přijímání opatření k jejímu zvýšení jsou úspěšnou cestou k růstu 

zisku společnosti. Jelikož podnik aktuálně využívá pouze pevných měřítek a osobní 

komunikace, forma anonymního dotazování by mohla přispět ke zjištění dalších 

prospěšných informací.  

PODMÍNKY A RIZIKA 

Podmínkou efektivního průzkumu je distribuce dotazníků co největšímu vzorku 

respondentů. S partnerskými společnostmi by mělo dojít k účinnému projednání přínosů 

i pro jejich podnikání, s možností využití výsledků šetření. Nízkou návratnost dotazníků 

je možno ošetřit průvodním dopisem, jehož obsahem by bylo seznámení s výzkumem, 

jeho účel a přínosy. 

POTŘEBNÉ ZDROJE 

Potřebnými zdroji pro výzkum je čas a práce všech pracovníků podílejících se na 

zpracování znění dotazníků, jeho distribuci a vyhodnocení. Pro navrhované šetření je 

doporučeno podniku využít rozšířeného uživatelského účtu od společnosti 

Click4survey s.r.o., zakoupením licence za 990 Kč/měsíc bez DPH, na potřebné 

výzkumné období. (www.click4survey.cz, 2020) 
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3.4 Shrnutí navrhovaných opatření 

Třetí část diplomové práce představila několik návrhů řešení pro možnou implementaci 

do podniku a zvýšení jeho celkové výkonnosti. Následující tabulka shrnuje navrhované 

nástroje pro zlepšení vybraných problémových oblastí zjištěných dotazníkovým šetřením 

START. 

Tabulka č. 21: Shrnutí návrhů pro zvyšování výkonnosti společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Zjištěná oblast pro zlepšení Návrh pro zvýšení výkonnosti 

 Komunikace managementu 

 Schvalovací procesy 

 Pořádání pravidelných schůzek 

managementu 

 Dokumentace cílů, plánů a úkolů 

 Sdílení strategie se všemi 

zaměstnanci 

 Sdílení informací pomocí 

vnitropodnikového cloudu 

 Informační systém řízení lidských 

zdrojů 

 Nekomplexní informační systém 

 Sjednocení personálního systému 

 Průzkum spokojenosti 

zaměstnanců 

 Fluktuace zaměstnanců 

 Zvedení průzkumů spokojenosti 

zaměstnanců 

 Ohodnocení zaměstnanců 

a zpětná vazba 

 Realizace ročního hodnocení 

pracovníků 

 Ohodnocení zaměstnanců 

a zpětná vazba 

 Systém odměňování 

 Implementace ohodnocení 

zaměstnanců s napojením na 

dosažené cíle 

 Zjišťování spokojenosti 

zákazníků 

 Dotazníková šetření spokojenosti 

zákazníků 
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Jelikož bylo zjištěno, že komunikace na úrovni mezi manažery není efektivní, podniku 

bylo navrženo pravidelné pořádání schůzek managementu, byl doporučen postup při 

jejich plánování a konání. Součástí doporučení jsou reporty manažerů jejich vedoucím 

o dosahovaných cílech s uvážením růstu jejich kompetencí pro urychlení činností, 

například procesu schvalování. Zavedením návrhu je možné dosáhnout větší 

angažovanosti manažerů či efektivnějšího dosahování cílů. 

Opatření zavedení sdílení informací pomocí vnitropodnikového cloudu se snaží 

eliminovat potenciální problémy zapříčiněné neinformovaností kompetentních 

pracovníků. Bylo navrženo na sdílený disk ukládat zápisy z porad, podnikové strategie 

a cíle, či vytvořit komplexní dokument o právě probíhajících projektech. Vyšší 

informovanost pracovníků napomáhá k lepší výkonnosti jak jednotlivců, tak i celé 

společnosti. 

Díky velmi nízkému procentu úspěchu v oblasti pracovníků ve vyhodnocení dotazníku 

START bylo představeno nejvíce návrhů v oblasti řízení lidských zdrojů. Podnik využívá 

několik informačních systémů pro jejich řízení, nesynchronizovaných s globálním 

vnitropodnikovým systémem. Proto bylo doporučeno jejich sjednocení a transformace 

zakoupením modulu IFS Lidské zdroje, a nastíněn proces realizace projektu. 

Komplexnost personálního softwaru zefektivňuje práci personalistů i administrativu. 

Dalším opatřením bylo zavedení průzkumů spokojenosti zaměstnanců, které podnik do 

nynějška neprováděl. Byl představen návrh obsahu dotazníkového šetření, jeho oblasti, 

možnosti odpovědí a další aspekty. Podniku průzkumy mohou přinést důležité informace 

o aktuální situaci, ale i podněty pro její zlepšení. Růst spokojenosti pracovníků vede 

k růstu jejich motivace a taktéž výkonu. 

Slabá stránka ohodnocení zaměstnanců a zpětné vazby vedla k doporučení realizace 

ročního hodnocení jednotlivců. Posuzování by probíhalo na základě hodnotících 

pohovorů, byla představena jejich realizace a oblasti hodnotícího formuláře. U klíčových 

zaměstnanců bylo navrhnuto implementovat metodu Hodnocení 360°. Pravidelným 

hodnocením je získávána obousměrná zpětná vazba, je podpořena zaměstnancova 

angažovanost a schopnost zlepšovat se. 

Úprava systému odměňování byla podpořena návrhem vyplácení osobního ohodnocení 

zaměstnanců s napojením na dosažené cíle, fungujících na principu motivační části mzdy. 
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Kompetence byla doporučena přímým nadřízeným zaměstnanců v rámci hodnotících 

pohovorů, byly nastíněny částky odměn. Zavedení opatření zvyšuje jak motivaci 

podřízených, tak i angažovanost nadřízených, v důsledku vedoucích ke zvyšování 

výkonnosti podniku. 

Závěrečné doporučení pojednávalo o realizaci dotazníkového šetření zjišťování 

spokojenosti zákazníků. Návrh obsahoval dotazník spokojenosti distributorů a dotazník 

spokojenosti koncových zákazníků, byly přiblíženy oblasti vhodné k šetření. Analýzou 

zákaznické spokojenosti může podnik efektivně odhalovat oblasti vhodné pro zlepšení 

vedoucí k růstu excelence organizace. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vícekriteriální zhodnocení manažerských přístupů 

a výkonnosti vybraného podniku pomocí metody START, a na základě výsledků navržení 

opatření vedoucích k budoucímu zlepšování výkonnosti firmy.  

V teoretické části byly objasněny poznatky z literárních zdrojů, definovány pojmy 

strategického řízení, sebehodnocení organizace, výkonnosti podniku a klasické a moderní 

přístupy k jejímu měření. Byl zde podrobně představen model START a postupy jeho 

zpracování, jehož dotazníkové šetření bylo aplikováno pro hodnocení výkonnosti 

určeného subjektu. 

Analytická sekce práce představila předmět posuzování, společnost BOMAR spol. s r.o., 

sídlící v Brně, zabývající se výrobou v oblasti strojírenství. Následně byla provedena 

analýza dotazníkovým šetřením START, respondenty bylo 10 vedoucích zaměstnanců 

firmy. Kritéria byla vyhodnocována jednotlivě, doplněna o komentář a objasnění 

výsledků. Následně byl sestaven Profil organizace s celkovým dosaženým úspěchem 

excelence 43,09 %, firma tudíž vykázala značný prostor pro další zvyšování její 

výkonnosti. Nejkritičtější ze zkoumaných oblastí byla uznána výsledková část 

orientovaná na pracovníky s výsledkem 28,5 %. Pro každé kritérium byly stanoveny silné 

stránky a oblasti vhodné ke zlepšení. 

Poslední část diplomové práce se zabývala návrhem opatření pro zlepšení na základě 

dosažených výsledků z analýzy. K navrženým optimalizacím byl doplněn jejich účel 

a výhody, vyhodnoceny podmínky a rizika, a odhadnuty potřebné zdroje. Optimalizace 

se zaměřovaly na zefektivnění komunikace ve firmě a sdílení informací, zdokonalení 

řízení lidských zdrojů sjednocením personálního systému, zavedením průzkumů 

spokojenosti zaměstnanců, hodnotících pohovorů a úpravou systému odměňování. 

Poslední návrh byl věnován zvyšování spokojenosti zákazníků. Navrhovaná opatření jsou 

reálná a aplikovatelná, jejich zavedením je společnost schopna aktivně zvyšovat její 

výkonnost.  
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