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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti podniku Deceunick, spol. s r. o. 

za využití Modelu START vycházejícího z logiky Modelu Excelence EFQM. První část 

obsahuje teoretická východiska týkající se výkonnosti a metod jejího měření. Druhá část 

je pak orientována na popis vybraného podniku a vyhodnocení výsledků plynoucích 

z dotazníkového průzkumu. Ve finální fázi této práce jsou navržena opatření ke zlepšení 

současné situace.  
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Abstract 

The master’s thesis is focused on evaluation of the performance of the company 

Deceuninck, spol. s r. o. by using the START Model, which is based on the logic of the 

EFQM Excellence Model. The first part of the thesis contains theoretical bases related to 

performance and methods of its measurement. The second part is focused on the 

description of the selected company and evaluation of the results of the questionnaire 

survey. The final part of this work contains measures which were suggested to improve 

the current situation. 
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ÚVOD 

Měření výkonnosti podniku je disciplína, která se s časem neustále inovuje a rozvíjí, 

jelikož roste potřeba získávat co nejvěrohodnější vypovídací hodnoty dosahované 

výkonnosti. V dnešní stále dynamičtější a liberálnější době, s tím jak se podnikání stává 

dostupnějším a snadnějším než kdy dříve, představuje proces měření výkonnosti podniku 

již prakticky nutnou praktiku k zajištění přežití a budoucímu rozvoji. Obzvláště to platí 

pro ta odvětví, kde panuje vysoká konkurence a kde mohou prosperovat jen ti nejlepší.  

V současné době existují dvě základní skupiny ukazatelů, které se využívají  

pro hodnocení výkonnosti podniku, a to ukazatele tradiční a moderní. Zatímco tradiční 

ukazatele jsou orientovány převážně na stavy minulé, při nejlepším současné, a omezují 

se výhradně na finanční aspekty, tak ukazatele moderní do tohoto hodnocení zapojují  

i nefinanční aspekty a náhled budoucího vývoje. Důležitou otázku pro manažery, 

vlastníky či investory by mělo být to, zda se bude zjištěný minulý stav opakovat  

i v budoucnosti.  V této diplomové práci je k procesu měření výkonnosti využit model 

Národní ceny kvality ČR, známý pod označením START, který byl navržen v roce 2011, 

a je inspirován parametry modelu sebehodnocení EFQM Excellence. Model EFQM je 

v současné době jedním z nejpopulárnějších nástrojů sebehodnocení podniků  

v evropském prostředí a spadá do kategorie moderních ukazatelů, jelikož je koncipován 

na budoucí rozvoj a udržitelnost trvalé excelence.  

Za účelem zhodnocení výkonnosti podniku modelem START bude využito oficiálně 

navržených dotazníků, které sestávají z 9 hlavních kritérií hodnocení inspirovanými 

modelem EFQM. Dotazník je koncipován tak, aby umožnil jakékoli organizaci nebo 

podniku zjistit pozici na stupni podnikatelské excelence. Hodnoceným podnikem v této 

diplomové práci bude Deceuninck, spol. s r. o., což je dceřiná společnosti belgického 

koncernu Deceuninck, který patří mezi přední světové výrobce vysoce kvalitních PVC 

okenních profilů s parametry pro nízkoenergetické bydlení. Na českém trhu začala 

společnost působit v roce 1993 a svoji působnost postupně rozšířila i na další 

středoevropské státy. Výsledky z dotazníků podle jednotlivých kritérií budou následně 

vyhodnoceny v analytické částí této práce a ve finální části budou navržena příslušná 

opatření, která by podnik mohl využít k nastartování své cesty k dosažení excelence. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti Deceuninck, 

spol. s r. o. prostřednictvím modelu START Národní ceny kvality ČR. Na základě tohoto 

zhodnocení budou následně prezentovány návrhy, jež mohou stávající situaci zlepšit. 

Splnění hlavního cíle však může být dosaženo za předpokladu, že budou splněny  

i následující dílčí cíle práce. 

Mezi dílčí cíle práce bude patřit: 

1. zpracování teoretických východisek práce za využití vhodných odborných zdrojů 

souvisejících s danou problematikou. 

2. představení vybrané společnosti, charakterizování její činnosti, historie, 

organizační struktury 

3. zpracování analytické části aplikací teoretických východisek – využití dat 

z dotazníkového šetření pro sestavení výsledného hodnocení výkonnosti 

v analyzované společnosti 

4. vyhodnocení provedené analýzy, jehož výstupem bude stanovení silných a 

slabých stránek společnosti. Tyto informace budou základem pro stanovení 

opatření, která by měla přispět ke zlepšení současné situace. 

5. vytyčení vhodných návrhů opatření týkajících se problematických oblastí, která 

by zlepšila současnou situaci ve společnosti. 

 

Za účelem naplnění cílů diplomové práce budou využity následující základní myšlenkové 

operace. Primárně bude nutno využít analýzy za účelem rozčlenění zkoumaného objektu 

a jednotlivých částí, která přispěje k odhalení struktury objektu, oddělení podstatného  

od nepodstatného a redukce složitého na jednoduché. Využit bude i opačný proces, tedy 

syntézy, kdy se z jednotlivě rozčleněných prvků vydělených prostřednictvím analýzy 

utvoří celek.  

Porovnávání objektů za účelem zjištění jejich shodných nebo rozdílných hodnot bude 

dosaženo aplikací metody srovnávání. 
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Využity budou i metody indukce a dedukce, což jsou procesy usuzování, z nichž indukcí 

je míněno usuzování z jednotlivého na obecné a dedukcí usuzování od obecného 

k zvláštnímu a jednotlivému. 

 

Klíčovou metodou pro zjištění informací potřebných k vyhodnocení výkonnosti 

společnosti prostřednictvím modelu START bude metoda dotazování prostřednictvím 

dotazníku s výchozími otázkami týkajících se jednotlivých kritérií výkonnosti, na které 

zodpoví vybraní zaměstnanci společnosti. Tento dotazník bude použit z oficiální šablony 

Národní ceny kvality ČR. 

 

Pro zjištění detailnějších informací pro potřeby analytické a návrhové části práce využil 

autor práce i metody osobních rozhovorů s příslušnými zaměstnanci ve společnosti.  

Co se týče analýzy současného stavu společnosti, využil autor práce také všech aktuálně 

dostupných zdrojů informací, které společnost o sobě poskytuje, a to jak  

na internetových serverech, tak i ve formě vlastních podnikových katalogů, článků  

a prezentací. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím metody 

START, proto se teoretická východiska práce budou opírat o tuto problematiku. 

2.1 Výkonnost 

Výkonnost se jako pojem používá v různých oborech od sportu po světovou ekonomiku. 

Na otázku, co to znamená výkonnost, můžeme najít celou řadu odpovědí. V obecném 

pojetí lze výkonnost vyjádřit jako charakteristiku, která popisuje způsob či průběh, jakým 

konkrétní subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním 

způsobem vykonání této činnosti. Interpretace této charakteristiky očekává schopnost 

porovnat zkoumaný a referenční jev z hlediska stanovené kriteriální škály (Wagner, 2009, 

s. 17).  

Grasseová a kol. (2012, s. 14) nahlíží na výkonnost jako na „stupeň (míru) dosažených 

výsledků osobou, týmem, organizací nebo procesem.“ 

Jedním z axiomů spojených s výkonností, které přejímáme, aniž bychom je dokazovali, 

je, že činnost, jejíž výkonnost hodnotíme, je cílově zaměřená, tedy že vede 

v budoucnosti, ať uvědoměle nebo neuvědoměle k dosažení určitého stavu či děje nebo 

ke snaze se takovémuto výsledku přiblížit. Po zdůraznění cílového zaměření činnosti se 

jako užitečný krok může ukázat rozlišení dvě na sebe navazující dimenze výkonnosti. 

Tyto dimenze jsou de facto odpověďmi na otázku, co je možné udělat pro to, abychom 

směřovali k dosažení určitého cíle. První z nich „dělat správné věci“ poukazuje  

na výkonnost ve smyslu volby činnosti, kterou uskutečňujeme, což obvykle označujeme 

jako efektivnost.  Druhá z odpovědí „dělat věci správně“ nahlíží na výkonnost jako  

na způsob, jakým uskutečňujeme zvolenou činnost. Na tuto dimenzi obvykle nahlížíme 

jako na účinnost (Wagner, 2009, s. 18). 

Dle Knápkové a Pavelkové (2012, s. 13) závisí výkonnost podnikových činností na „míře 

využití konkurenční výhody každého podniku. Zvláště v současné době, kdy dochází 

k rychlým změnám podnikatelského prostředí, je pro podnik nesmírně obtížné tuto 

konkurenční výhodu dlouhodobě udržet.“ 
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2.2 Měření výkonnosti  

Dle Wagnera (2009, s. 35) znamená měření v obecném slova smyslu „činnost, při které 

dochází k přiřazení hodnoty určité charakteristice zkoumaného objektu.“ Výstupem 

takové činnosti je pak hodnota, jež se vztahuje ke konkrétní charakteristice zkoumaného 

objektu. Tato hodnota pak může být využita k popisu určité charakteristiky objektu, a to 

za předpokladu, že víme, jak ji interpretovat (Wagner, 2009, s. 35). 

 

2.2.1 Základní pojmy v procesu měření výkonnosti 

Za účelem lepšího porozumění nadcházejících kapitol je potřeba vymezit základní pojmy, 

které se obvykle používají v procesu měření výkonnosti. Tyto pojmy však nejsou 

z hlediska terminologie normativně kodifikované ani harmonizované. Každá z disciplín 

obvykle využívá pro oblast měření výkonnosti svůj vlastní pojmový aparát. Z tohoto 

důvodu budou pojmy označeny velmi obecně (Wagner, 2009, s. 39). 

Iniciátor – je subjekt, jež iniciuje proces měření výkonnosti. Může jim být uživatel 

informace nebo subjekt, jež je odpovědný za průběh zkoumané činnosti. Někdy jim může 

být přímo subjekt, které měření uskutečňuje, ale i třetí osoba, jež tak obvykle činí v zájmu 

uživatelů informací. Iniciátora lze rozpoznat z odpovědi na otázku: „Kvůli komu je 

uskutečňován proces měření výkonnosti?“ resp. „Kdo vyvolal proces měření 

výkonnosti?“ (Wagner, 2009, s. 39). 

Uživatel – je konečným příjemcem výstupu z měření výkonnosti. Může se jednat o jeden 

subjekt nebo skupinu více subjektů. Uživatelé informací mohou být dopředu známi nebo 

je lze zmapovat podle očekávání, že uživateli budou nebo by se jimi mohli stát. Vymezení 

uživatelů informací vyplývá z odpovědi na otázku: „Pro koho zajišťujeme výstupy 

procesu měření výkonnosti?“ (Wagner, 2009, s. 39). 

Subjekt uskutečňující měření/podílející se na měření – sem můžeme zařadit ten 

subjekt nebo ty subjekty, které provádí realizaci procesu měření výkonnosti nebo určitou 

jeho fázi. Volba takového subjektu je obvykle v pravomoci iniciátora procesu měření 

nebo uživatele informací. Pokud dojde k využití více subjektů, je důležité zvolit 

odpovědnou osobu za koordinaci všech fází (Wagner, 2009, s. 39-40). 

Objekt měření – představuje předmět zkoumání při měření. Může jím být např. děj, jev, 

stav, proces, činnost, aktivita nebo jejich soubor, jež se vztahují k určité osobě, 
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organizaci, aktivu apod. Obecně může být objektem měření buď elementární prvek, nebo 

soustava prvků. Zjistíme jej odpovědí na otázku: „Výkonnost koho/čeho chceme měřit?“ 

(Wagner, 2009, s. 40).  

 

2.2.2 Funkce měření 

Existuje mnoho důvodů, proč člověk uskutečňuje měření. V obecné rovině i v kontextu 

měření je za nejvýznamnější možné považovat tyto: 

• Funkce podpory paměti – měřením lze uchovávat údaje o objektu a jeho 

charakteristikách k určitému okamžiku nebo za určité období vývoje; 

• Funkce podpory srovnání – díky měření lze porovnávat charakteristiky různých 

objektů, ať již objekty jsou nebo nejsou měřitelné ve stejném okamžiku (věcné 

porovnání). Dále také umožňuje porovnávat charakteristiky stejného objektu 

v různých časových intervalech jeho vývoje (časové porovnání); 

• Funkce podpory objektivizace a šíře smyslového poznání – měřením je možné 

objektivizovat naše subjektivní smyslové vnímání objektu nebo prostřednictvím 

technických nástrojů popsat i lidskými smysly nepostižitelné charakteristiky 

objektu; 

• Funkce podpory hloubky poznání – měření je schopno popsat charakteristiky 

objektu, jež mu byly druhotně přisouzeny člověkem, a které nejsou tudíž přímo 

zachytitelné lidskými smysly ani technickými nástroji 

• Funkce zprostředkování poznání – měřením můžeme zprostředkovat údaje  

o charakteristikách zkoumaného objektu i osobám, které se nemohou přímého 

pozorování účastnit; 

• Funkce důkazní – měření může posloužit jako důkaz ve sporu, zda určitý jev 

nastal, či nikoliv (Wagner, 2009, s. 35-36). 

 

Pokud chceme výkonnost měřit, je nutno tak činit v porovnání s cílovou hodnotou 

výsledku. Z pohledu úrovně podniku jako celku vychází obvykle ze strategie společnosti, 

na úrovni procesů je pak často odvozena z benchmarkingu hlavních konkurentů. Problém 

není ani tak ukazatel stanovit a kvantifikovat jeho hodnotu, jako určit požadovanou 

hodnotu (Bartoš, 2011). 



17 

 

2.2.3 Fáze v procesu měření 

Měření je nutno chápat jako proces, jehož výstupem je zajištění požadované informace  

o zkoumaném objektu pro uživatele. Celý proces měření výkonnosti sestává z řady  

na sebe navazujících fází, přičemž mezi ty hlavní obvykle patří: 

 

Vytvoření modelu jako základu pro realizaci měření a interpretaci výsledků 

V této fázi se určuje, které prvky, vztahy a charakteristiky zkoumaného objektu budou 

předmětem našeho zkoumání. Prostřednictvím modelu stanovujeme, co chceme v rámci 

zkoumaného objektu měřit. Zkoumané objekty jsou totiž příliš rozmanité na to, abychom 

je mohli měřit ze všech úhlů (Wagner, 2009, s. 36). 

Volba metod a nástrojů, jež budou využity pro měření 

Tato fáze se zabývá otázkou, jakým způsobem resp. jakou metodou a s využitím jakých 

nástrojů měření uskutečnit. Řešení těchto otázek by mělo být vždy odvozeno  

od předchozí věcně zaměřené otázky, nikoli naopak. Volby vhodných metod a nástrojů 

vyžaduje velmi aktivní a invenční přístup od subjektů zodpovědných za návrh a realizaci 

metod a nástrojů měření výkonnosti (Wagner, 2009, s. 36). 

Získání požadovaných hodnot 

V této fázi se přímo nebo prostřednictvím určitého nástroje „přiblíží“ zkoumající subjekt 

ke zkoumanému objektu, aby mohl „odečíst“ zkoumané údaje (Wagner, 2009, s. 37). 

Zaznamenání a uchování získaných hodnot 

Cílem této fáze je zavčas, s co nejmenším množstvím chyb a s co nejnižším vynaloženým 

úsilím zaznamenat údaje takovým způsobem, jež umožní jejich integrované zpracování  

a bezpečné uchování. Je dobré této fázi věnovat pozornost, aby nedošlo ke snížení kvality 

primárních údajů a ke zhoršení podmínek pro provedení závěrečných fází procesu měření 

(Wagner, 2009, s. 37). 

Třídění a interpretace hodnot 

V tomto kroku dochází ke zpracování primárních údajů o zkoumaném objektu 

prostřednictvím postupů, jako jsou třídění, uspořádání, analýza, porovnání či syntéza. 

Variantnost postupů je značně závislá na vlastnostech datové základny vytvořené 

v předchozí fázi. Zpracované informace pak lze posuzovat dle kritérií stanovených 
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uživateli, která by měla navazovat na model vytvořený úplně na počátku (Wagner, 2009, 

s. 37). 

Ověření informací 

Cílem této fáze je zvýšit objektivnost informací poskytovaných uživatelům tak, že dojde 

k eliminaci záměrných i neúmyslných projevů subjektivity v procesu měření (Wagner, 

2009, s. 37). 

Komunikace informace uživatelům 

Finální fáze celého procesu měření, jejíž cílem je za pomocí vhodné formy komunikace 

srozumitelně a včas zprostředkovat uživateli informace o zkoumaném objektu a jeho 

charakteristikách. Činnosti, jež souvisejí s touto fází, se v praxi často nazývají jako 

vykazování, reporting, prezentace apod. (Wagner, 2009, s. 38).  

 

2.3 Přístupy k hodnocení výkonnosti 

Smysl hodnocení spočívá obecně ve vyslovení určitého soudu o hodnoceném subjektu, 

jež zpravidla stimuluje budoucí manažerské aktivity. U hodnotících aktivit je třeba brát 

v potaz účel hodnocení, časové období, ke kterému se hodnocení vztahuje, atd. 

 

Účel hodnocení 

Přístupy hodnocení se liší dle účelu hodnocení. Odlišné požadavky na vypovídací 

schopnost hodnocení budou mít: 

• vlastníci či zřizovatelé firmy – zájem o komplexní hodnocení zejména finanční 

situace firmy s cílem, jak byly zhodnoceny vložené prostředky či jak se změnila 

hodnota firmy; 

• finanční úřady – vyžadují předložení přesných informací o hospodaření firmy za 

účelem přiznání daně z příjmu; 

• banky, investiční společnosti, pojišťovny – zájem především o výsledky 

hospodaření (zpětně i za několik let) v souvislosti s poskytováním svých služeb; 

• ratingové organizace – zpravidla se zajímají o různé informace o výkonnosti 

firem; 
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• manažeři firem – potřeba informací pro kontrolní funkci (posuzování řídicích 

záměrů) a pro účely přijetí nových manažerských rozhodnutí (Veber a kol., 2014, 

s. 670). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Účel hodnocení výkonnosti firmy (Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 671) 

 

Časové hledisko hodnocení 

Určuje časovou dimenzi, ke které je hodnocení vztaženo. Podle toho je lze dělit 

 na hodnocení retrospektivní, momentálního stavu a budoucího vývoje. Jak již z názvů 

plyne, retrospektivní hodnocení sleduje minulý vývoj, hodnocení momentálního stavu 

současný stav vývoje hodnoceného subjektu a hodnocení budoucího vývoje se snaží o co 

nejpřesnější predikci předpokládaného vývoje a zejména tzv. rozvojového potenciálu 

(Veber a kol., 2014, s. 670-671). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Časové aspekty hodnocení (Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 671) 

 

Minulost Současná realita Budoucnost 

Rozhodující typ přístupů 

k hodnocení firmy 

Monitorování a hodnocení 

v reálném čase 

Hodnocení s ohledem 

na budoucí vývoj 

„Bonitní“ pohled na výkonnost 

• zhodnocení vložených prostředků 

• ekonomické efekty podnikání 

• finanční zdraví 

Moderní manažerský pohled na výkonnost 

• výkonnost zákazníků, produktů, procesů 

• znalost rozvojového potenciálu 

• využívání i neekonomických kritérií a ukazatelů 

• benchmarking 

Pohled finančního řízení a controllingu 

• stanovení plánovaných záměrů 

• zpětná vazba – controlling 

• přijímání případných opatření 
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2.3.1 Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti 

Tradiční přístupy hodnocení výkonnosti směřují svoji pozornost obvykle na minulost, 

v lepším případě na současnost. Hlavním pilířem hodnocení jsou zejména finanční 

kritéria a cílem bývá určení výkonnostních indikátorů, které by umožňovaly srovnání, 

poznání trendů, popř. by sloužily k odhalování rezerv. Do této skupiny přístupů můžeme 

zahrnout hodnocení výkonnosti založené na finančních ukazatelích, jež vše promítá 

do peněžních jednotek, což zlepšuje vypovídací schopnost a srozumitelnost. Většina 

ukazatelů se odvíjí ze základních účetních výkazů: rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Tradiční přístupy zahrnují i hodnocení bonity a finanční (controllingové) řízení. 

Hodnocení bonity je založeno na posuzování finanční situace hodnocené firmy, zejména 

v otázkách jak se jí daří zhodnocovat vložené prostředky, zda její fungování přináší 

ekonomické efekty popř. v jakém rozsahu, jaké je její finanční zdraví atd. Finanční řízení 

je naopak orientované na budoucí záměry ve vývoji firmy a k jejich specifikaci v podobě 

zvolených ukazatelů a konkrétních hodnot, jichž má být dosaženo (Veber a kol., 2014,  

s. 673-675). 

 

2.3.2 Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti 

Specifikem moderních přístupů je, že se neomezují pouze na finanční aspekty hodnocení 

výkonnosti firem, ale zapojují do hodnocení i nefinanční kritéria. Podstatným prvkem je 

zaměření hodnocení výkonnosti do budoucnosti. Vychází se z předpokladu, že  

pro existenci podnikatelských subjektů i dalších subjektů jsou klíčoví jejich zákazníci, 

následně dodávané produkty a až v poslední řadě procesy, za kterých jsou zhotovovány. 

Jestliže se zaměříme na zákazníky, měli bychom znát odpovědi na tyto otázky: 

• Kdo jsou naši klíčoví zákazníci a jak jsme na nich závislí? 

• Jsme klíčovým dodavatelem pro naše klíčové zákazníky? 

• Známe přínos jednotlivých zákazníků a jednotlivých výrobků pro nás? 

• Známe rozvojový potenciál svých VIP zákazníků resp. rozvojový potenciál našich 

produktů u našich VIP zákazníků? 

• Jaká kritéria výkonnosti se aplikují pro naše prodejce? 

• Je cílem podniková efektivnost výroby nebo přínosnost zákazníků? 

• Výkonnost čeho je měřena? Útvarů? Produktů? Zákazníků? (Veber a kol., 2014, 

s. 677-678) 
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Většina stávajících systémů hodnocení výkonnosti je orientována na hodnocení stavů 

minulých nebo současných. Budoucí vývoj je však méně určován minulostí. Důležitou 

otázku pro manažery, vlastníky či investory by proto mělo být, zda se bude zjištěný 

minulý stav opakovat i v budoucnosti nebo v lepším případě by měli znát či dobře 

predikovat rozvojový potenciál, jež bude pro další vývoj určující (Veber a kol., 2014, s. 

678). 

Do skupiny moderních přístupů k hodnocení výkonnosti řadíme modely cen za kvalitu (v 

podobě americké ceny M. Baldrige či v evropském modelu excelence EFQM), dále 

koncepce Balance Scorecard R. S. Kaplana a D. P. Nortona, kteří rozšířili systém 

hodnocení i o nefinanční aspekty (vliv na zákazníka, změny v provozních oblastech, 

změny v intelektuální úrovni pracovníků) a spadá sem i model 7S firmy McKinsey, jež 

sestává ze sedmi oblastí, jež mohou být předmětem hodnocení (Veber a kol., 2014,  

s. 679-680). 

V následující tabulce budou shrnuty základní rozdíly mezi tradičními a moderními 

přístupy k hodnocení výkonnosti firem. 

Tab. 1: Rozdíly mezi tradičními a moderními přístupy k hodnocení výkonnosti firem (Vlastní 

zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 681) 

Tradiční přístupy Netradiční přístupy 

orientace na minulost, maximálně na 

současnost 

orientace na minulos i současnost, 

zejména však na budoucnost 

uplatnění finančních kritérií při 

hodnocení 

komplexní přístupy k hodnocení 

zahrnující i mimoekonomická kritéria 

analytické přístupy (poměrové ukazatele, 

paralelní soustavy, pyramidové soustavy) 

zvýraznění úlohy benchmarkingu 

hodnocení trendů vývoje určování rozvojového potenciálu 

dobrá identifikace anomálií  

 

2.4 Nástroje měření podnikové výkonnosti 

V dnešní době existuje množství konceptů a modelů, které je možno využít k měření 

výkonnosti. Katic a kol. (2011) definuje dvě skupiny modelů, které zároveň považuje  

za nejvyužívanější. Jsou to: 
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• modely zdůrazňující vlastní hodnocení – např. Model Excelence (EFQM). 

Takový model pomáhá podniku vysledovat oblasti, ve kterých se může nadále 

zlepšovat (tzv. sebehodnocení uvnitř podniku), ale umožňuje také srovnání 

s konkurencí (benchmarking), 

• modely určené pro podporu řízení a zlepšování podnikových procesů – např. 

výkonnostní pyramida nebo Balanced Scorecard (BSC). Účelem těchto modelů je 

rozvoj nefinančních indikátorů a spojení s firemní strategií (Katic a kol. 2011 cit. 

podle Kocmanová, Hřebíček a kol., 2013, s. 67). 

 

2.4.1 EFQM Model Excellence 

EFQM (European Foundation for Quality Management), v překladu Evropská nadace  

pro management kvality, byla založena v roce 1989 s cílem vytvořit platformu, kde se 

organizace mohou učit jedna od druhé. EFQM propaguje myšlenku světa, ve kterém 

organizace sdílí své nápady, zkušenosti a znalosti k lepšímu dobru (EFQM, 2019). 

Model EFQM vznikl jako primární rámec pro sebehodnocení a zlepšování organizací.  

Je využitelný v podmínkách různých organizací, bez ohledu na jejich velikost, charakter 

procesů či sektor působnosti, a to ke čtyřem základním účelům: 

• k procesům tzv. „sebehodnocení“, kdy model slouží jako porovnávací základna 

pro odhalování silných stránek a příležitostí ke zlepšování organizací. 

• nástroj zlepšování pro organizace, jež usilují o další rozvoj a zdokonalování 

systémů managementu. 

• k oceňování firem, které aplikováním modelu dosahují dlouhodobě nejlepších 

výsledků, tzv. Evropskou cenou za jakost (European Quality Award), jež je 

považována za nejprestižnější cenu za činnost organizací různého charakteru 

(včetně neziskových organizací). 

• v případě opakovaných hodnocení je možno posuzovat vývoj v čase (Grasseová 

a kol., 2012, s. 239-240). 

Pomocí modelu EFQM může firma zahájit proces, který povede ke zkvalitňování všech 

svých činností a podpoří její konkurenceschopnost na domácích i zahraničních trzích, což 

je v současném období globální konkurence nezbytné (MPO, 2009).  
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V posledních letech představilo EFQM zcela nový Model EFQM, který chce být kromě 

referenčního rámce pro získání externího ocenění, vnímán i jako praktický manažerský 

nástroj, který vedle průběžného zlepšování běžného provozu pomůže s řízením změn, 

transformací organizace a rozvíjení kultury vedení a inovací (ČSJ, 2019).  

„Strategická povaha Modelu EFQM v kombinaci s jeho zaměřením na provozní 

výkonnost a orientací na výsledky z něj činí ideální rámec pro prověřování soudružnosti 

a sladěnosti ambicí organizace do budoucna, a to navíc ve vztahu k jejím stávajícím 

způsobům práce a reakcím na výzvy a „bolavá místa““ (ČSJ, 2019).  

Základní koncepce excelence EFQM 

První tvorba Modelu excelence EFQM a každá jeho nadcházející aktualizace je založena 

na detailním průzkumu toho, co je základem excelentních organizací. Průzkum je 

prováděn přímo v praxi na desítkách až stovkách excelentních organizací ze všech 

sektorů od podnikatelských firem po organizace veřejné správy. Nejdůležitější body jsou 

zobecněny a shrnuty do tzv. základních koncepcí excelence (Becon, Model excelence 

EFQM 2013, s. 8).  

 

Obr. 3: Základní koncepce excelence EFQM  

(Zdroj: Business Excellence Consulting - Model excelence EFQM 2013, s. 8) 
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Kritéria EFQM Modelu Excellence 

Model je rozdělen na devět částí nazývaných kritéria. Pět kritérií popisuje, co by měly 

excelentní organizace dělat, proto se označují jako předpoklady. Zbylá čtyři kritéria 

popisují, co by měly excelentní organizace měřit. Označují se tedy jako výsledky. Těchto 

9 hlavních kritérií je dále rozděleno na menší části nazývané subkritéria. Těch je celkem 

32, z toho 24 v oblasti předpokladů a 8 v oblasti výsledků. Každé kritérium předpokladů 

se tak dělí na 4-5 subkritérií a každé kritérium výsledků se dělí na dvě subkritéria (Becon, 

Model excelence EFQM 2013, s. 14).  

Přehled kritérií: (1-5 předpoklady, 6-9 výsledky) 

1. Vedení – v této oblasti se zjišťuje rozvoj a podpora naplňování poslání a vize 

organizace vedoucími pracovníky, dále rozvoj hodnot nutných pro dlouhodobý úspěch a 

jakým způsobem jsou tyto hodnoty zaváděny skrze vhodné aktivity a chování řídících 

pracovníků. Vedle toho je nahlíženo i na procesy osobní angažovanosti vedení na rozvoji 

systému managementu organizace, na rozvoji vztahů se zainteresovanými stranami a 

vztahů s vlastními zaměstnanci (Grasseová a kol., 2012, s. 242). 

Tab. 2: Kritérium Vedení (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořadí Název Váha Pořadí Název Váha 

P
Ř

E
D

P
O

K
L

A
D

Y
 

1)  Vedení 100 b. 

1a) 
Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a 

etiku a jednají jako vzory. 
20 b. 

1b) 

Lídři definují, monitorují a 

přezkoumávají systém managementu 

organizace a její výkonnost a 

podněcují jejich zlepšování. 

20 b. 

1c) 
Lídři se angažují vůči externím 

zainteresovaným stranám. 
20 b. 

1d) 
Lídři spolu s pracovníky organizace 

posilují kulturu excelence. 
20 b. 

1e) 
Lídři zajišťují, aby byla organizace 

flexibilní a řídila změny efektivně. 
20 b. 

2. Strategie – orientace na realizaci poslání a vize organizace prostřednictvím 

jednoznačně formulované strategie, která jasně vymezuje zájmové skupiny a 

rozpracovává se do politiky, plánů, cílů a procesů (Grasseová a kol., 2012, s. 243). 
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Tab. 3: Kritérium Strategie (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořadí Název Váha Pořadí Název Váha 
P

Ř
E

D
P

O
K

L
A

D
Y

 

2)  Strategie 100 b. 

2a) 

Strategie je založena na pochopení 

potřeb a očekávání jak 

zainteresovaných stran, tak externího 

prostředí. 

25 b. 

2b) 
Strategie je založena na pochopení 

interní výkonnosti a způsobilosti. 
25 b. 

2c) 

Strategie a podpůrné politiky jsou 

rozvíjeny, přezkoumávány a 

aktualizovány. 

25 b. 

2d) 

Strategie a podpůrné politiky jsou 

sdělovány, implementovány a 

monitorovány. 

25 b. 

3. Pracovníci – kritérium orientované na rozvoj lidských zdrojů, zejména na řízení a 

rozvoj znalostí a tvořivého potenciálu zaměstnanců, motivaci k týmové práci, 

komunikaci, odměňování atd. (Grasseová a kol., 2012, s. 244). 

Tab. 4: Kritérium Pracovníci (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořadí Název Váha Pořadí Název Váha 

P
Ř

E
D

P
O

K
L

A
D

Y
 

3)  Pracovníci 100 b. 

3a) 
Plány pracovníků podporují strategii 

organizace. 
20 b. 

3b) 
Jsou rozvíjeny znalosti a způsobilosti 

pracovníků. 
20 b. 

3c) 
Pracovníci jsou ztotožněni, 

zapojováni a zmocňováni.  
20 b. 

3d) 
Pracovníci komunikují efektivně v 

celé organizaci. 
20 b. 

3e) 
Pracovníci jsou odměňování, 

uznáváni a je o ně pečováno. 
20 b. 

4. Partnerství a zdroje – zahrnuje plánování a řízení vnějších vztahů organizace 

založených na principu partnerství, rozvoj jejich materiálových, hmotných, finančních  

i informačních zdrojů v zájmu naplňování politiky a strategie, jakož i v zájmu efektivního 

vykonávání procesů (Grasseová a kol., 2012, s. 245). 
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Tab. 5: Kritérium Partnerství a zdroje (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořadí Název Váha Pořadí Název Váha 

P
Ř

E
D

P
O

K
L

A
D

Y
 

4)  
Partnerství a 

zdroje 
100 b. 

4a) 

Partneři a dodavatelé jsou řízeni s 

ohledem na trvale udržitelný 

prospěch. 

20 b. 

4b) 
Finanční zdroje jsou řízeny s cílem 

zabezpečit trvale udržitelný úspěch. 
20 b. 

4c) 

Budovy, zařízení, materiály a přírodní 

zdroje jsou řízeny trvale udržitelným 

způsobem. 

20 b. 

4d) 
Technologie je řízena s cílem 

podpořit uskutečňování strategie. 
20 b. 

4e) 

Informace a znalosti jsou řízeny s 

cílem podpořit efektivní rozhodování 

a budovat způsobilost organizace. 

20 b. 

5. Procesy, výrobky a služby – hodnocení procesů navrhování, řízení, udržování a 

zlepšovacích procesů sloužících k naplňování politiky a strategie, uspokojování 

zákazníků a dalších zájmových skupin a zvyšování hodnoty produktů dodávaných 

zákazníkům (Grasseová a kol., 2012, s. 246). 

Tab. 6: Kritérium Procesy, výrobky a služby (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 

2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořadí Název Váha Pořadí Název Váha 

P
Ř

E
D

P
O

K
L

A
D

Y
 

5) 

Procesy, 

výrobky a 

služby 

100 b. 

5a) 

Procesy jsou navrhovány a řízeny s 

cílem optimalizovat hodnotu pro 

zainteresované strany. 

20 b. 

5b) 

Výrobky a služby jsou vyvíjeny s 

cílem vytvářet optimální hodnotu pro 

zákazníky. 

20 b. 

5c) 
Výrobky a služby jsou efektivně 

propagovány a uváděny na trh. 
20 b. 

5d) 
Výrobky a služby jsou vytvářeny, 

oddávány a řízeny. 
20 b. 

5e) 
Vztahy se zákazníky jsou řízeny a 

zdokonalovány. 
20 b. 
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6. Zákazníci - výsledky – kritérium, jež hodnotí to, co je organizací dosaženo s ohledem 

na potřeby a očekávání externích zákazníků, a to z pohledu zákazníka a naplňování 

interních ukazatelů výkonnosti firmy (Grasseová a kol., 2012, s. 247).  

Tab. 7: Kritérium Zákazníci-výsledky (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořádí Název Váha Pořádí  Název Váha 

V
Ý

S
L

E
D

K
Y

 

6) 
Zákazníci      

- výsledky 
150 b. 

6a) Měřítka vnímání 75 b. 

6b) Ukazatele výkonnosti 75 b. 

7. Pracovníci - výsledky – závislost na procesech identifikovaných v kritériu 3 – lidé. 

Zkoumá, čeho bylo organizací dosaženo při zvyšování spokojenosti zaměstnanců 

(Grasseová a kol., 2012, s. 248). 

Tab. 8: Kritérium Pracovníci-výsledky (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořádí Název Váha Pořádí  Název Váha 

V
Ý

S
L

E
D

K
Y

 

7) 
Pracovníci      

- výsledky 
100 b. 

7a) Měřítka vnímání 75 b. 

7b) Ukazatele výkonnosti 25 b. 

8. Společnost - výsledky – zahrnuje princip TQM, který definuje nutnost podílet se  

na regionálním rozvoji, vstřícnosti k občanům, šetrnosti při využívání neobnovitelných 

přírodních zdrojů, komunikaci a sdílení informací o výsledcích firmy s okolím 

(Grasseová a kol., 2012, s. 248). 
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Tab. 9: Kritérium Společnost-výsledky (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořádí Název Váha Pořádí  Název Váha 
V

Ý
S

L
E

D
K

Y
 

8) 
Společnost    

- výsledky 
100 b. 

8a) Měřítka vnímání 50 b. 

8b) Ukazatele výkonnosti 50 b. 

9. Ekonomické výsledky – představují završení všech aktivit a procesů organizace a 

základnu pro hodnocení výsledků, které organizace dosáhla naplňováním své politiky a 

strategie. Důležitost hrají nejen vykazované ekonomické výsledky, ale i efekty v oblasti 

sociální, vědomostní atd. (Grasseová a kol., 2012, s. 249). 

Tab. 10: Kritérium Ekonomické výsledky (Vlastní zpracování dle Becon, Model excelence EFQM 2013) 

  

Kritérium Dílčí kritérium 

Pořádí Název Váha Pořádí  Název Váha 

V
Ý

S
L

E
D

K
Y

 

9) 
Ekonomické 

výsledky 
150 b. 

9a) Výstupy činnosti 75 b. 

9b) Ukazatele výkonnosti činnosti 75 b. 
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Obr. 4: Struktura modelu Excelence EFQM (Převzato z Národní cena kvality ČR – Model Start 2013, 

s. 25) 

Hodnotící rámec RADAR 

Logika RADAR je dynamickým hodnotícím rámcem a silným nástrojem managementu. 

Poskytuje strukturovaný přístup ke zjišťování výkonnosti organizace. 

V logice RADAR se na nejvyšší úrovni uvádí, že organizace potřebuje: 

• Stanovit výsledky (R-results), kterých hodlá dosáhnout v rámci své strategie. 

• Naplánovat a vytvořit integrovanou sadu zdravých přístupů (A-aproaches) tak, 

aby bylo dosaženo požadovaných výsledků jak v současnosti, tak i v budoucnosti. 

• Rozvinout (D-deploy) tyto přístupy systematickým způsobem, aby se zajistila 

jejich implementace. 

• Hodnotit (A-assess) a zdokonalovat (R-refine) aplikované přístupy na základě 

monitorování a analýzy dosažených výsledků a probíhajících činností učení se 

(European Commission, EFQM Framework for Innovation Agencies, s. 34, 

2012). 
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Obr. 5: Logika RADAR (Zdroj: Business Excellence Consulting - Model excelence EFQM 2013, s. 12) 

Za pomocí RADARu se hodnotí předpoklady i výsledky. Na základě hodnocení lze nalézt 

oblasti pro další zlepšování organizace i organizaci bodově ohodnotit. Teoretické 

maximum je 1 000 bodů, 500 za předpoklady a 500 za výsledky. V praxi dosahují 

vítězové nejvyšší soutěže EFQM Excellence Award výsledků kolem 700 bodů a oceněné 

organizace v Národní ceně kvality ČR – model EXCELENCE dosahují 400-600 bodů 

(Becon , 2013). 

2.4.2 Model START 

Model START Národní ceny kvality ČR je určen organizacím, které hledají cestu, jak 

začít se systematickým zlepšováním. Určen je i pro organizace, které mají zkušenosti 

s aplikací normy ISO 9001 a hledají účinnější a efektivnější metody k naplnění 

požadavků této normy. Modelem pro zahájení cesty ke zlepšování je sebehodnocení podle 

přístupu, který se inspiroval v příručce EFQM „Jak určovat excelenci – První kroky  

– dotazníkový přístup.“ Sebehodnocení se provádí prostřednictvím dotazníku, jež vychází 

z osvědčené a vyzkoušené metody pro hodnocení organizací z hlediska různých aspektů, 

které společně definují excelenci na základě způsobilosti organizace a jejich dosažených 

výsledků (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 10). 
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Dotazník 

Dotazník byl navržen tak, aby umožnil jakékoli organizaci nebo podniku zjistit svoji 

pozici na stupnici podnikatelské excelence. Excelenci pojímá v širokém smyslu a 

neomezuje se jen na zvažování aspektů systémů managementů kvality. Zasahuje  

i do oblastí jakými jsou např. efektivnost postupů, úspěchy při neustálém zlepšování 

výrobků a služeb, využívání a rozvoj pracovníků organizace při plnění jejich cílů  

a dosahování excelentních výsledků. Celkově dotazník obsahuje 50 rovnocenných a 

vyvážených otázek, které dokáží poskytnout užitečný výchozí bod a ukazatel  

pro následné činnosti. Klíčovou a charakteristickou vlastností je, že každá z 50 otázek má 

rovnocenný a vyvážený vliv na bodové hodnocení organizace. Použití 50 rovnocenných 

otázek také napomůže manažerům při určování, kde má jejich úsilí o zlepšování největší 

dopad (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 10). 

 

Vyplnění dotazníku poskytuje následující výhody:  

• pomáhá identifikovat současnou pozici organizace a určovat její budoucí 

směřování;  

• umožňuje porovnat výsledky s výsledky jiných organizací; 

• povzbuzuje organizaci k pravidelnému monitorování pokroku; 

• posoudí, zda všichni členové týmu vedení mají stejný názor na úspěch organizace 

i na její slabé stránky  

• zajistí, aby organizace byla orientovaná na priority v opatření ke zlepšování 

v souladu se strategií a politikou (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, 

s. 10). 

Bodové hodnocení dotazníku 

Jak již bylo řečeno, každá z 50 otázek v dotazníku má rovnocenný podíl v konečném 

bodovém hodnocení. Prvních 25 otázek se orientuje na předpoklady pro dosažení 

výsledků a dalších 25 otázek definuje dosažené výsledky. Aby mělo bodové hodnocení 

praktické předpoklady, jsou ke každé otázce přiřazeny pouze čtyři možnosti odpovědi, 

které jsou blíže specifikovány v následující tabulce č. 2. Uvedení pouze čtyř možností 

bodového hodnocení u každé otázky je záměrné, jelikož to urychluje hodnocení 
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s ohledem na značný odstup mezi každou úrovní (Národní cena kvality ČR – Model Start, 

2011, s. 11).  

Tab. 11: Bodové hodnocení Modelu Start (Vlastní zpracování dle Národní cena kvality ČR - Model Start, 

2011, s. 11) 

Bodové hodnocení Dosažený úspěch 

D – Dosud nezahájeno Téměř nic se neděje, maximálně existují 

nějaké dobré myšlenky, které však 

nepokročily do praktické realizace (0 %) 

C – Určitý pokrok Určitý důkaz o tom, že se skutečně děje 

něco pozitivního. Náhodná a příležitostná 

přezkoumání, která mají za následek 

zlepšení a zdokonalení. Izolovaná místa 

úspěšné realizace nebo úspěšných 

výsledků (33 %) 

B – Podstatný pokrok Jednoznačný důkaz, že je tato oblast dobře 

řešena. Pravidelná a rutinní přezkoumání 

a zlepšování. Určité znepokojení nad tím, 

že tato oblast není řešena v plném rozsahu, 

ve všech činnostech a aspektech (67 %) 

A – Zcela dosaženo Vynikající přístup nebo výsledek, který je 

řešen v plném rozsahu, ve všech 

činnostech a aspektech. Vzorové řešení 

nebo dosažený úspěch; je obtížné 

předpokládat další podstatné zlepšování 

(100 %) 

 

Postup při aplikaci metody START 

1. Vedení organizace by mělo rozhodnout o aplikaci modelu START. Dále by mělo také 

rozhodnout jaká část (organizační jednotka) bude hodnocena. Následně je nutno jmenovat 

tým řešitelů (START tým) a odpovědnou osobu – manažera projektu. Pak již nebrání nic 

tomu zaslat přihlášku, buď do Sdružení pro oceňování kvality (SOK) nebo do České 

společnosti pro jakost (ČSJ) (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 13). 
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2. Ve druhém kroku je důležité o projektu informovat zaměstnance, případně další 

zainteresované strany. Manažer projektu by měl být vyslán na jednodenní školení do ČSJ, 

případně si vyžádat jednodenní konzultaci ve firmě. Ostatní členové START týmu by 

měli být školeni interně (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 13-14). 

3. V tomto kroku je potřeba zahájit práce spojené se sebehodnocením. Členové START 

týmu by měli stanovit postup na prvním jednání. Je vhodné, aby dotazník vyplnil každý 

člen samostatně. Vyplněný dotazník může doplnit i záznamem s detaily svého hodnocení. 

Výše hodnocení v jednotlivých položkách je potom vhodné stanovit konsenzem  

na jednání týmu. Hodnocení lze provést i jednorázově na zasedání týmu. V tomto případě 

je však nezbytné, aby se členové START týmu s požadavky dotazníku bedlivě seznámili 

předem a dohodli postup získávání informací v jednotlivých pracovištích organizace.  

Na základě zjištěných zkušeností označí hodnotitel v dotazníku políčko, které odpovídá 

úrovni plnění otázky (D, C, B, A). Pokud se otázka skládá z několika podotázek, lze 

hodnocení B nebo A použít pouze v případě, že je hodnocení pozitivní na všechny 

podotázky, v opačném případě je nutno hodnocení adekvátně snížit. Z údajů v dílčích 

dotaznících stanoví START tým silné stránky organizace a oblasti pro zlepšování 

(Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 14). 

 

4. Vedení organizace by mělo být obeznámeno s výsledky sebehodnocení a měly by se 

provést případné korekce. Doporučuje se aktivní účast zástupců vrcholového vedení 

organizace v procesu sebehodnocení (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011,  

s. 14). 

5. Organizace zašle vyplněný dotazník s podpisem vedoucího organizace do Sdružení  

pro oceňování kvality (SOK). Posuzuje se relevantnost dotazníku a navržených opatření 

organizace ověřovatelem SOK. Ověřovatel posuzuje, zda bylo sebehodnocení provedeno 

ve smyslu tohoto doporučení. Svoje stanovisko zaznamenává a předává jej vedení SOK. 

(Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 14). 

6. Dle doporučení hodnotitele rozhodne SOK o udělení „Ocenění za zapojení organizace“ 

s certifikátem „Perspektivní firma“. Platnost certifikátu je 3 roky od data vydání. SOK 

dohodne s úspěšným žadatelem termín a místo předání certifikátu (Národní cena kvality 

ČR – Model Start, 2011, s. 15). 
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7. Jména držitelů všech typů ocenění v programech Národní ceny kvality zveřejňují SOK 

a ČSJ na svých webových stránkách a propagačních materiálech. Jména oceněných jsou 

v rámci propagace zveřejňována na stránkách Národní politiky kvality, ve zprávách 

v tisku i elektronických médiích (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 15). 

8. Rada kvality doporučuje využít výsledky sebehodnocení při zlepšování řízení 

organizace a realizovat navržená opatření ve formě „Plánu zlepšování“. Sebehodnocení 

by se mělo každoročně opakovat a po třech letech je vhodné se přihlásit do programu 

Národní ceny kvality START PLUS, nebo do programu Modelu EXCELENCE (Národní 

cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 15). 

 

2.4.3 Model START PLUS 

Program START PLUS je stejně jako model START zaměřen na hodnocení výkonnosti 

organizace prostřednictvím sebehodnocení a následným hodnocením hodnotitele. Tento 

program lze doporučit všem organizacím, které chtějí zjistit současnou úroveň své 

výkonnosti, mají zájem o její trvalé zlepšování a které chtějí identifikovat své silné 

stránky a zaměřit svou pozornost na ty oblasti, ve kterých mají prostor se zlepšit. Model 

vychází z Modelu excelence EFQM a navazuje na model START, kterým cesta 

organizací k excelenci začíná. START PLUS je devítikriteriální model, který vychází 

z principu, že vynikající výsledky předpokládají vynikající manažerské přístupy a jejich 

aplikaci v organizaci. Dosažené výsledky pak slouží jako zpětná vazba pro hodnocení, 

přezkoumání a zlepšování přístupů. Používání tohoto modelu připravuje organizaci  

na další (nejvyšší) stupeň cesty k excelenci, kterým je aplikace plného modelu 

EXCELENCE. Účast v programu je pak příležitost pro organizace srovnat se s těmi 

nejlepšími existujícími organizacemi (Národní cena kvality ČR – Model Start Plus, 2013, 

s. 23-25).  

Kritéria modelu START PLUS jsou rozděleny do skupin „Předpoklady“ a „Výsledky“. 

Skupina s výsledky se zabývá tím, čeho organizace dosáhla nebo právě dosahuje 

v horizontu 3 let. Oblast předpokladů popisuje přístupy, jež vedly k dosažení výsledků. 

Podkladové zprávy jsou vyhodnocovány přidělením příslušných bodů ke každému 

kritériu. Maximum bodů, kterého může společnost teoreticky dosáhnout je 1000, avšak 
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začínající společnosti se pohybují v rozmezí 100-300 bodů (Národní cena kvality ČR – 

Model Start Plus, 2013, s. 25).  

Postup hodnocení 

Hodnocení je složeno ze stanovení silných stránek, oblastí pro zlepšování a bodového 

hodnocení. Pro účely hodnocení slouží formulář – Hodnotící sešit. V případě, že je model 

START PLUS využit pro vlastní sebehodnocení, provádí hodnocení pouze zaměstnanci 

organizace. U externího hodnocení provádí tuto úlohu již externí hodnotitel (Národní 

cena kvality ČR – Model Start Plus, 2013, s. 38). 

Silné stránky a oblasti pro zlepšování – jejich určení je stejně důležité, resp. důležitější 

než bodové hodnocení. Zejména oblasti pro zlepšování představují základ pro akční plán 

a další zlepšování organizace. Odhalení oblastí pro zlepšení a z nich sestavený akční plán 

jsou hlavním důvodem sebehodnocení. Silné stránky a oblasti ke zlepšování je ideální 

zaznamenávat průběžně, zejména v procesu bodového hodnocení (Národní cena kvality 

ČR – Model Start Plus, 2013, s. 38).  

Bodové hodnocení – vychází z logicky RADAR, avšak způsob hodnocení významně 

zjednodušuje. Vzhledem k tomuto zjednodušení není úplně možné porovnat počet bodů 

dosažených v modelu START PLUS s počtem bodů dosažených při hodnocení podle 

plného modelu EXCELENCE (Národní cena kvality ČR – Model Start Plus, 2013, s. 38).  

Bodové hodnocení předpokladů 

V modelu START PLUS je oblast předpokladů omezena na sadu otázek pro každé 

kritérium. Každá z otázek se hodnotí zvlášť na stupnici 0 až 100. Výsledné hodnocení 

kritéria na škále 0 až 100 je vypočteno aritmetickým průměrem bodového hodnocení 

jednotlivých otázek (Národní cena kvality ČR – Model Start Plus, 2013, s. 39). 

Postup bodového hodnocení předpokladů: 

• 1. fáze – co se v dané organizaci dělá a jakým způsobem (přístup); 

• 2. fáze – jak organizace daný přístup aplikuje – v jakých oblastech; 

• 3. fáze – nakolik danou oblast organizace hodnotí a zlepšuje; 

• 4. fáze – spočítání výsledného počtu bodů za danou otázku průměrem bodů za 

přístup, aplikaci a hodnocení a zdokonalování; 
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• 5. fáze - sestavení průměru za celé kritérium – aritmetický průměr bodového 

hodnocení jednotlivých otázek; 

• 6. fáze – zaznamenání bodů za dané kritérium do příslušné kolonky v tabulce 

vypočtených bodů (Národní cena kvality ČR – Model Start Plus, 2013, s. 40). 

Bodové hodnocení výsledků 

Jednotlivá kritéria výsledků se dělí na dílčí dvě kritéria. Bodově se hodnotí každé dílčí 

kritérium zvlášť. Bodové hodnocení je prováděno z popisu výsledků uvedených 

v podkladové zprávě. Pokud jej provádí externí hodnotitel, je povinen se při návštěvě  

na místě přesvědčit, že popis v podkladové zprávě odpovídá skutečnosti (Národní cena 

kvality ČR – Model Start Plus, 2013, s. 40-41). 

Postup bodového hodnocení výsledků: 

• 1. fáze – spočítat kolik procent prezentovaných výsledků vykazuje pozitivní 

trendy nebo trvale dobrou výkonnost za tři a více let – bodové hodnocení trendů; 

• 2. fáze – spočítat, kolik procent prezentovaných výsledků má stanoveny cíle  

a současně je i plní – bodové hodnocení cílů; 

• 3. fáze – spočítat, kolik procent prezentovaných výsledků má externí srovnání  

a zároveň vykazuje stejné nebo lepší výsledky než srovnávaný údaj – bodové 

hodnocení srovnání; 

• 4. fáze – spočítat průměr z výše vymezených tří hodnot; 

• 5. fáze – ohodnotit vhodnost vybraných měřítek a rozsah jejich pokrytí potřebný 

pro dané dílčí kritérium; 

• 6. fáze – z průměru za trendy, cíle, srovnání a z procentního hodnocení rozsahu 

vypočítat celkové hodnocení dílčího kritéria; 

• 7. fáze – bodové hodnocení dílčího kritéria se zaznamená do příslušné kolonky 

v tabulce vypočtených bodů (Národní cena kvality ČR – Model Start Plus, 2013, 

s. 42). 
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2.5 Použité metody strategické analýzy  

2.5.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších strategických nástrojů pro analýzu konkurenčního 

prostředí firmy, jejíž autorem je americký ekonom Michael Porter. Definoval pět 

klíčových sil (faktorů), které určují strukturu odvětví: 

• Konkurence v odvětví (soupeření mezi existujícími konkurenty); 

• Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví (potenciální konkurenti); 

• Hrozba vzniků substitutů; 

• Vyjednávací síla dodavatelů; 

• Vyjednávací síla odběratelů (Magretta, 2012, s. 42-43). 

Každá z pěti sil má zřetelný, přímý a předvídatelný vztah k ziskovosti odvětví. Obecné 

pravidlo říká, že čím je daná síla mocnější, tím větším tlakem bude působit na ceny nebo 

na náklady nebo na oboje a tím méně bude odvětví přitažlivé pro subjekty, které v něm 

působí (Magretta, 2012, s. 45). 

Konkurence v odvětví – vysoká intenzita soupeření mezi existujícími konkurenty se 

promítá do nižší ziskovosti. Hodnotu, kterou konkurenti vytvářejí, „prosoutěží“, když ji 

přenesou na kupujícího v podobě snížených cen nebo ji vyplýtvají do nákladů 

konkurenčního jednání. Soupeření může být v podobě cenové konkurence, investice  

do reklamy, inovace služeb zákazníkům atd. Cenová konkurence je dle Portera 

nejničivější formou soupeření (Magretta, 2012, s. 54-55). 

Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví – před potenciálně novými hráči na trhu, 

kteří by usilovali o získání tržního podílu, je odvětví chráněno bariérami vstupu. Hrozba 

vstupu nové konkurence působí na zmrazení cen, protože vyšší ceny v odvětví by jej 

učinily zajímavějším pro nové aktéry. Současně pak v odvětví zavedení aktéři musí 

obvykle nést vyšší výdaje, aby uspokojili zákazníky. To odrazuje nově příchozí, jelikož 

se tak zvyšuje laťka, kterou by museli překonat, aby se mohli zapojit do soutěže v odvětví 

(Magretta, 2012, s. 52). 

Hrozba vzniků substitutů – substituty, který jiným způsobem uspokojují stejnou 

základní potřebu jako produkt odvětví brání zvyšování ziskovosti odvětví. Substituty 



38 

 

vytvářejí cenový strop, tzn., stanoví úroveň cen, kterou zavedení výrobci mohou udržet, 

aniž by došlo k narušení a poklesu prodejů. Substituty často přichází z neočekávaných 

míst, což ztěžuje předjímání jejich výskytu, a dokonce i jejich zaznamenání, když se 

objeví (Magretta, 2012, s. 50-51). 

Vyjednávací síla dodavatelů – velká vyjednávací síla dodavatelů může vést z jejich 

strany k účtování vyšších cen nebo k naléhání na získání výhodnějších podmínek. 

Ziskovost odvětví tak jako tak nižší, jelikož dodavatelé si budou přisvojovat větší díl 

hodnoty (Magretta, 2012, s. 48). 

Vyjednávací síla odběratelů – velká vyjednávací síla odběratelů může vést uplatněním 

jejich vlivu ke stlačení cen. Mohou také žádat, aby měl produkt vyšší hodnotu, a tak si 

přisvojí více hodnoty, což bude snižovat ziskovost odvětví (Magretta, 2012, s. 47). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole diplomové práce je představena společnost, která byla vybrána k naplnění 

cílů tématu. Výstupem této analýzy bude zhodnocení výkonnosti podniku na základě 

modelu START, jež bude podpořeno konkrétním bodovým hodnocením jak v rámci 

dílčích kritérií, tak i v podobě komplexního zhodnocení. 

 

3.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost Deceuninck, spol. s r. o. je dceřinou společností belgického koncernu 

Deceuninck, který patří mezi přední výrobce vysoce kvalitních PVC okenních profilů 

s parametry pro nízkoenergetické a pasivní bydlení, dále i stavebních systémů, zejména 

obkladů a teras z kompozitního materiálu Twinson. Skupina Deceuninck patří mezi  

3 největší výrobce okenních profilů v Evropě. Společnost působí na českém trhu od roku 

1993 a obsluhuje trhy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku (Deceuninck.cz, 

2019). 

 

3.1.1 Základní informace o společnosti  

Název společnosti: Deceuninck, spol. s r. o.  

Sídlo: Brno-Slatina, Tuřanka 1519/115a, PSČ 627 00 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 494 45 553 

Základní kapitál: 560 000 000 Kč  

Datum vzniku a zápisu: 8. září 1993 

Předmět podnikání:  

• zámečnictví, nástrojářství, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

(výroba plastových a pryžových výrobků, výroba strojů a zařízení, velkoobchod 

a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti 

administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy). 
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Statutární orgán: 2 jednatelé 

• jednatel 1: Francis Jozef Van Eeckhout, 

• jednatel 2: Ing. Tomáš Klíma (Justice.cz, 2019). 

 

Obr. 6: Logo společnosti (Zdroj: https://www.deceuninck.cz/cs-cz/) 

3.1.2 Historie společnosti 

Historie společnosti Deceuninck započala roku 1937, kdy se Benari Deceuninck, otec  

a dědeček současných majitelů, pustil do výroby různých předmětů z plastických hmot. 

Společnost se stala průkopnickým výrobcem drobných plastových výrobků pro belgický 

trh, včetně knoflíků, přezek a podobných výrobků. Výrobní technologie společnosti byla 

omezena na výrobky, které lze vyrobit z plastových fólií. Počátkem 40. let 20. století 

zahájila společnost také výrobu plastových krabic a hřebenů. Na konci druhé světové 

války však Deceuninck začal investovat do zařízení schopného využívat nově vyvíjené 

plastové materiály, zejména polystyren a acetát. To společnosti umožnilo rozšířit 

sortiment o nové kategorie, jako jsou hračky a obalové materiály. Další generace vedená 

Rogerem Deceuninckem a jeho bratry Michelem a Lionelem se připojila koncem roku 

1950 do rodinné společnosti. Společnost pokračovala v objevování nových a rychle se 

rozvíjejících technologií plastů a počátkem 60. let se začala specializovat na oblast 

výroby PVC-U profilů metodou vytlačování. Toto rozšíření vedlo společnost 

k rozhodnutí zahájit výrobu pro stavebnictví. První PVC výrobky společnosti Deceuninck 

využívající technologii získanou z Itálie zahrnovaly profily pro žaluzie. Poté společnost 

v roce 1965 začala vyrábět i svoje první vlastní okenní profily. Do konce šedesátých let 

se tyto produkty staly pilířem celé skupiny. V příštím desetiletí Deceuninck rozšířil svůj 

sortiment profilů a doplňků o okenní rámy, okenice, žaluzie, dveře a konstrukční prvky. 

První zahraniční pobočka byla vytvořena roku 1970 ve Francii a představuje tak první 

etapu mezinárodní spolupráce v západní Evropě. Dalším přelomovým rokem  

pro společnost je rok 1985, kdy úspěšně vstoupila na Bruselskou burzu. V roce 1993 se 

Deceuninck obrátil na trh střední a východní Evropy a založil pobočku v České republice 
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a Polsku. O dva roky později expandovala na americký trh, kde přebrala vedení 

společnosti Slocomb. Po akvizici společnosti Dayton Technologies v roce 1997 zaujal 

Deceuninck vedoucí pozici ve Spojených státech. V roce 1999 přebral Deceuninck vedení 

společnosti Status Systems Ltd. a ocitl se tak mezi přední pětkou ve Velké Británii. 

Společnost se v roce 2000 zaměřila také na expanzi na další evropský růstový trh, koupí 

majoritního podílu ve společnosti Ege Profil se sídlem v Turecku. Akvizice 50,1 procenta 

společnosti Ege dala společnosti kontrolu nad jedním z nejvýznamnějších tureckých 

výrobců profilů s 10% podílem na tomto trhu. Netrvalo dlouho a v roce 2003 objevila 

společnost další obchodní příležitost, když dosáhla dohody s německou společností 

ThyssenKrupp AG o jejím převzetí, čímž získala dceřinou společnost Thyssen Polymer 

GmbH. Tento nákup katapultovat Deceuninck do pozice globálního lídra na trhu 

okenních profilů. Mezitím posilovala svoji pozici USA otevřením továren v New Jersey 

a Arkansasu a v německém Bogenu otevřela hlavní závod své dceřiné společnosti.  

Do poloviny desetiletí se společnost Deceuninck zaměřila na další růst ve východní 

Evropě a oznámila svůj plán na výstavbu továrny v Moskvě v roce 2005. Do konce tohoto 

roku uvedla společnost do provozu nový ruský závod se čtyřmi výrobními linkami  

v Serpuchově, nedaleko Moskvy (Encyclopedia.com, 2019). 

 

3.2 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti Deceuninck, spol. s r. o. je založena na liniovém 

uspořádání, kde jsou pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti uspořádány  

a orientovány vertikálně. V čele společnosti stojí generální manažer, který představuje 

nejvyšší instanci v hierarchickém žebříčku. Aktuálně ve společnosti pracuje zhruba  

20 zaměstnanců, přičemž jejich počet byl v minulosti až třínásobný, avšak v důsledku 

přesunutí výroby a distribučního centra do Polska došlo k této výrazné redukci. Druhou 

úroveň v organizační struktuře představují vedoucí jednotlivých úseků, z nichž většina 

má několik podřízených pracovníků.  
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Obr. 7: Organizační struktura společnosti (Vlastní zpracování dle poskytnutého interního zdroje) 

 

3.3 Portfolio výroby 

Společnost Deceuninck spol. s r. o. v rámci své činnosti vyrábí následující produktové 

řady: 

• Plastové okenní profily – systémy ARCADE, PRESTIGE, EFORTE a nově  

i ELEGANT; 

• HS Portály; 

• Dveřní profily pro dveře statické i posuvné; 

• Zimní zahrady; 

• Terasové a plotové systémy TWINSON – Terrace, Massive  

(Deceuninck.cz, 2019). 

 

Společnost Deceuninck poskytuje velký výběr barev okenních a dveřních profilů, a tím 

téměř neomezené možnosti realizací. Vychází vstříc i moderním trendům v architektuře. 

Novostavby i renovované objekty obytného i průmyslového typu lze díky tomu navrhovat 

velmi individuálně a jejich fasády dostanou atraktivní vzhled. Barevné fólie lze použít 

jednostranně i oboustranně pro zákazníky, kteří chtějí rozdílné barvy v interiéru  

a exteriéru. Barvy lze rozmanitě kombinovat a okna mohou mít z každé strany jiný 

vzhled. Kvalitní a mimořádně odolné fólie splňují ty nejvyšší provozní a designové 

požadavky a zachovávají si původní odstín po celou dobu životnosti. Tyto povrchové 
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úpravy vykazují výjimečnou odolnost proti výkyvům teplot a UV záření a péče o ně je 

velmi snadná. Škála barev je k dispozici pro okenní profily, kazetové rolety, posuvné 

dveře i vchodové dveře. V současné době nabízí společnost až 40 druhů variant 

barevných odstínů (Deceuninck.cz, 2019). 

  

3.4 Hlavní trhy a zákazníci 

Deceuninck, spol. s r. o. je obchodní pobočka koncernu Deceuninck, která cílí na trh 

střední Evropy, a to především České republiky, Slovenska a Maďarska. V současné době 

sídlí hlavní výrobní závod v polské Poznani, kde je také sklad a distribuční centrum. 

V rámci střední Evropy představuje Deceuninck spol. s r. o. druhého největšího 

dodavatele plastových okenních profilů.  

Cílovou skupinou odběratelů tvoří spíše náročnější klientela, která klade důraz na kvalitu, 

elegantní design a dlouhou životnost výrobků. Nejedná se však o koncové zákazníky, 

protože společnost vyrábí polotovary, které pak skupují a kompletují jiné podniky  

do finálních produktů. V posledních letech dochází k nejvyššímu nárůstu objemu prodeje 

na maďarském trhu, zatímco český a slovenský trh spíše stagnuje, a to z důvodu silnějšího 

konkurenčního boje.  

 

3.5 Základní ekonomické výsledky 

Mezi nejsledovanější ukazatele v rámci hodnocení výkonnosti a zdatnosti společnosti  

za uplynulá období spadá bezesporu vývoj čistého obratu a vývoj čistého zisku. Pro účely 

této práce budou hodnoty společnosti Deceuninck poměřovány s hodnotami konkurenční 

společnosti REHAU, s. r. o., která spadá do stejné velikostní kategorie a vykazuje velice 

podobné hodnoty výkonnosti.  

 

3.5.1 Vývoj čistého ročního obratu 

V následujícím grafu je zobrazeno srovnání vývoje čistého obratu za období 2015-2018, 

kde modré sloupce zobrazují vývoj společnosti Deceuninck a oranžové REHAU. Obě 

společnosti jsou srovnatelně velké a dosahují zhruba srovnatelných obratových hodnot. 

Tyto hodnoty se pohybují v intervalu cca 500 – 700 milionů Kč, přičemž je patrné, že  

u obou společností dochází ke značným výkyvům meziročních hodnot. 
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Graf 1: Vývoj čistého obratu za období 2015-2018  

(Vlastní zpracování dle výročních zpráv REHAU a Deceuninck za období 2015-2018) 

 

3.5.2 Vývoj čistého účetního zisku 

Společnost Deceuninck i konkurenční společnost REHAU se v období 2015-2018 

nacházely shodně třikrát v ziskových hodnotách a jednou ve ztrátě. V roce 2015 dosáhl 

Deceuninck oproti REHAU zisku, avšak v nadcházejícím roce, kdy došlo na základě 

korporátního rozhodnutí k významné restrukturalizaci celé společnosti a přesunu 

centrálního skladu do Polska, se situace obrátila, a Deceuninck se ocitl v hluboké ztrátě 

80 mil. Kč. REHAU naproti tomu zaznamenal úspěšný rok, který zakončil ziskem  

cca 16 mil. Kč. V letech 2017 a 2018 již obě společnosti vykazovaly pouze zisk, přičemž 

v roce 2017 dosáhl vyššího zisku Deceuninck a v roce 2018 společnost REHAU.  
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Graf 2: Vývoj čistého zisku za období 2015-2018 

 (Vlastní zpracování dle výročních zpráv REHAU a Deceuninck za období 2015-2018) 

 

3.6 Filosofie společnosti 

Jedním z klíčových poslání společnosti je „vyrábět produkty, které přispívají 

k celosvětově nižší spotřebě energie“. Okna totiž představují klíčový prvek izolace vnější 

schránky budovy a zásadně tak ovlivňují spotřebu energie. Stavební průmysl je 

zodpovědný zhruba za 42 % světové spotřeby fosilních paliv, což je druhý nejvyšší podíl 

hned za transportem. Společnost se snaží snižovat tuto 42% spotřebu plynoucí z vytápění 

a údržby budov tím, že optimálně využívá 1 % PVC materiálů. Své poslání plní tak, že 

vyrábí produkty se špičkovými tepelnými a zvukově izolačními vlastnostmi, jež jsou 

navíc vyráběny z udržitelných a obnovitelných surovin. Okna a dveře z PVC jsou 100% 

recyklovatelné a jejich předpokládaná životnost je nejméně 350 let. Společnost usiluje  

o minimalizaci využívaných prvotních surovin. Jejím cílem je jejich využití do roku 2021 

snížit na 25 %. 

 

Dalším neméně důležitým posláním společnosti je: „udržitelnost by měla být součástí 

naší kultury a měla by být patrná ve všech krocích našeho výrobního procesu“. V tomto 

směru činí následující kroky: 
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• spolupracuje s důvěryhodnými dodavateli, kteří respektují lidská práva, etické 

chování a životní prostředí (hlavní dodavatelé mají certifikaci ISO a podepsali 

společnosti Zásady chování dodavatele); 

• hlavní závody společnosti mají certifikaci ISO, její recyklační procesy mají také 

certifikaci Eucertplast; 

• všichni zaměstnanci podepsali Zásady chování zaměstnance; 

• pro zaměstnance jsou realizovány plány rozvoje a školení; 

• produktová série W-EU byla oceněna produktovou značkou VinylPlus (značka 

trvalé udržitelnosti, jež potvrzuje, že byly produkty vyrobeny s maximálním 

důrazem na udržitelnost). 

 

Třetím klíčovým posláním je „podpořit přechod k energeticky účinné ekonomice s nízkou 

uhlíkovou stopou budováním cirkulární ekonomiky“. K naplnění tohoto poslání vykonává 

společnost následující úkony: 

• investuje do nového moderního recyklačního střediska s kapacitou 45 000 

tun/rok; 

• neustále investuje do výrobních nástrojů za účelem zvyšování podílu 

recyklovaných materiálů v jejich produktech; 

• buduje logistické platformy, aby zajistila maximální dodávky s optimální 

logistikou; 

• uzavírá cyklus více než 80 % svých odpadních složek a navrhuje projekty, aby 

našla cirkulární řešení i pro ostatní (např. skelná vlákna). 

 

3.7 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Konkurence v odvětví – na trhu s plastovými okenními a dveřními profily je obrovská 

konkurence, která žene kvalitu výrobků stále výš, přitom ale tempo růstu tohoto segmentu 

zpomaluje. V regionu střední Evropy, na rozdíl od jiných částí Evropy, představují 

nejvyšší podíl na celkovém objemu výroby plastová okna a dveře, a to 44 %. Z tohoto 

důvodu je na trhu střední Evropy nejvíce konkurentů orientovaných na výrobu plastových 

okenních profilů. Největšími stávajícími konkurenčními společnostmi jsou nadnárodní 

společnosti VEKA, Aluplast, Rehau a Schücco. Jejich hlavní konkurenční zbraň v boji  
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o zákazníky spočívá v kvalitě produktů a jeho užitných vlastností. Zejména velký důraz 

je kladen na tepelně-izolační vlastnosti, technologické vlastnosti použitých materiálů  

a dlouhou životnost. Společnost Deceuninck investuje do nových technologií a snaží se 

uspokojit poptávku širšího spektra zákazníků. Vyvinuli např. profil Elegant, nový 

plastový profil, který má nejštíhlejší exteriérovou hranu na trhu, hranaté tvary i zasklívací 

lišty.  

 

Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví – Tato hrozba je v segmentu výroby 

plastových profilů pro okenní a dveřní systémy reálná, aktuálně však není na trhu znám 

subjekt, který by se snažil prosadit v tomto oboru s podobným objemem výroby a pestrou 

nabídkou artiklů jako Deceuninck a srovnatelné konkurenční společnosti VEKA, 

Aluplast a Rehau. Neméně významným faktorem. který podstatně ztěžuje vstup 

konkurence na již existující trh, je nemalá finanční investice jejich odběratelů  

do vytvoření technického zázemí pro výrobu finálních oken a dveří, což zahrnuje 

nastavení strojů na parametry profilů dané jeho výrobcem. Za zmínku také stojí 

skutečnost, že dlouhodobě fungující kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi již 

existujícími smluvními partnery rovněž neposkytují konkurenci snadné prostředí  

pro vybojování nových strategických pozic na trhu. 

 

Pro vstup na trh v oblasti výroby plastových profilů pro segment okenních a dveřních 

systémů je nesporná potřeba značného vstupního kapitálu za účelem zajištění 

kompletního technického a technologického zázemí pro vývoj, výrobu a testování  

a certifikaci finálních výrobků dle platných norem. Aby společnost uspěla na trhu  

a probojovala se mezi klíčové dodavatele ve svém oboru podnikání, musí mimo jiné 

investovat nemalý finanční obnos i do marketingu, zákaznického servisu a obchodní 

podpory. Také legislativní nároky na snížení ekologické zátěže spojené s provozem 

extruzních linek a lisovacích strojů vyplývají v další nemalou finanční investici. Pokud 

se společnost rozhodne pro zpracování a recyklaci zbytkových plastových částí profilů, 

které zpětně vykupuje od svých odběratelů, musí i v tomto ohledu vyhradit náležitý 

finanční obnos ve svém rozpočtu pro tuto činnost. Protože jsou výrobky z plastových 

profilů pro okenní a dveřní systémy nedílnou součástí staveb, kde se očekává 

dlouhodobější životnost, musí společnost zajistit certifikaci jejích finálních produktů  
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v souladu s normami vyplývajícími ze stavebního zákona, což musí společnost také 

zafinancovat. 

 

Hrozba substitutů – společnost Deceuninck se orientuje výhradně na výrobu profilů 

z plastových materiálů. Další základní materiály, ze kterých lze okenní profily vyrábět, 

jsou hliník a dřevo. Energetická náročnost výroby hliníkových oken je však enormní, 

zatímco dřevěná okna se nedají vůbec recyklovat a vyžadují průběžnou údržbu. Naopak 

PVC je možné bez ztráty kvality recyklovat 8-10x, a také jsou pro zákazníky cenově 

nejdostupnější. Z výše uvedeného je zřejmé, že v oblasti plastových profilů není takovou 

hrozbou jiný druh materiálu, jako spíše vývoj a diferenciace technologie výroby plastu 

jako prvotního materiálu.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů – vyjednávací síla dodavatelů je odvislá od toho, jak moc 

je daný dodavatel pro společnost klíčový. Dodavatelé komponent jsou vůči společnosti 

ve slabší pozici, jelikož jsou na ní existenčně závislí. Společnost Deceuninck naopak 

může dle své libovůle tyto dodavatele měnit, pokud nebudou splňovat její požadavky, 

aniž by to vážně ohrozilo její činnost. Deceuninck v tomto směru provádí pravidelný 

průzkum trhu, aby zjistil, za kolik lze danou komponentu zakoupit. Tím se ujišťuje, že 

volí nejlepší variantu, dříve, než s nějakým dodavatelem podepíše kontrakt o dodávkách. 

Naproti tomu existují dodavatelé, které jsou vůči společnosti v silnější pozici, jelikož jsou 

pro její fungování klíčoví. Příklad takového dodavatele může být dodavatel výztuh, které 

tvoří důležitou součást finálního výrobku a jsou nakupovány ve velkých objemech. 

Dodavatel si je této skutečnosti vědom a promítá svojí vyjednávací sílu do konečných 

smluvních ujednání. Není zde tedy velký prostor ze strany společnosti vyvíjet tlak  

na přizpůsobení ceny svým vlastním požadavkům. 

 

Vyjednávací síla odběratelů – vyjednávací síla odběratelů se odvíjí od toho, jak 

významným podílem se podílí na celkovém obratu společnosti Deceuninck. Velcí 

odběratelé s významným podílem na obratu mají poměrně značnou vyjednávací sílu, což 

se v praxi projevuje zejména tak, že si mohou stanovovat a také stanovují požadavky  

na poskytování různých druhů bonusů a úlev, např. objektových slev, věrnostních bonusů, 

obratových bonusů apod. Segment odběratelů, kteří jsou naopak ve slabší pozici vůči 
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společnosti, musí mít sjednán komerční kredit s dostatečným pojištěním pro případ jejich 

platební neschopnosti. V případě nedodržení sjednaných podmínek si společnost 

nárokuje celou platbu objednaného materiálu (zboží) předem v plné výši. 

 

3.8 Analýza modelu START  

V následující části je vyhodnoceno dotazníkové šetření metody START. Jak bylo již 

dříve uvedeno, analyzovanou společností je Deceuninck, spol. s r. o. Vzhledem k tomu, 

že se jedná pouze o obchodní pobočku s cca 20 zaměstnanci, lze považovat za úspěch, že 

se na vyplňování dotazníků podílelo celkem 10 zaměstnanců, a to jak z pozic manažerů, 

tak i jejich podřízených pracovníků. Jelikož si někteří přáli zůstat v anonymitě, uvedu 

pouze výčet jejich profesí. 

• Marketing Manager (marketingová manažerka) 

• Controlling Manager (manažer controllingu) 

• Senior Sales Manager (hlavní prodejní manažer) 

• Customer Service Coordinator (koordinátor zákaznického servisu) 

• 1. Commercial Controller (komerční kontrolor) 

• 2. Commercial Controller (komerční kontrolor) 

• Technical Consultant SK (technický poradce pro SK) 

• Technical Supporter (technická podpora) 

• CS Representative for Hungarian market (zákaznický servis pro Maďarsko) 

• CS Representative for Czech market (zákaznický servis pro ČR) 

 

Výzkumný dotazník se celkem skládá z 9 hlavních hodnotících kritérií vycházejících 

z modelu EFQM o celkovém počtu 50 otázek, přičemž 7 kritérií obsahuje shodně po 5 

otázkách a zbylá dvě 7, resp. 8 otázek. U všech otázek je možno zvolit ze 4 možností 

vyjadřujících stupeň pokroku v jejich naplňování (D – dosud nezahájeno, C – určitý 

pokrok, B – podstatný pokrok, A – zcela dosaženo). Každé z možností A-D náleží bodové 

hodnocení reflektující úroveň naplňování konkrétních cílů v konkrétní oblasti.  

 

Postup vyhodnocení dotazníků je zahájen představením konkrétních otázek  

u jednotlivých kritérií. Poté je prostřednictvím tabulek prezentována úspěšnost těchto 
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kritérií. Aby bylo možno úspěšnost vyhodnotit, je potřeba nejprve zaznamenat data  

o počtu zaškrtnutí jednotlivých možností A, B, C, D v rámci daného kritéria hodnocení  

– v tabulkách označeno jako (a). Data z řádku (a) se následně násobí procentuálním 

vyjádřením úspěšnosti, kterou reprezentuje výběr možnosti na stupnici A-D za celé 

kritérium (b). Hodnoty těchto součinů (a*b) se následně sčítají na třetím řádku tabulky,  

a to jak za jednotlivé možnosti, tak v souhrnu za všechny celkem. V posledním řádku 

tabulky je nakonec vyjádřena celková úspěšnost naplňování daného kritéria, jež je 

vyjádřena podílem celkově získaných bodů a celkového počtu zaškrtnutí za každé 

jednotlivé kritérium výzkumu.  

 

3.8.1 Předpoklady 

 

1. Vedení 

 

Otázky: 

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 

úrovních? Naslouchají názorů ostatních pracovníků a reagují na získané podněty? 
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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 – Model Start, 2011, s. 20). 

 

Tab. 12: Bodové hodnocení - Vedení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 1 22 26 1 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 726 1742 100 2568 

Celkem 51,36 % úspěchu 

 

Společnost dosáhla v kategorii vedení celkové úspěšnosti 51 %, což je lehce nadprůměrná 

hodnota z celkové analýzy. Vize a strategie do budoucnosti jsou sice stanoveny, nicméně 

implementace do konkrétních cílů a opatření, které by přispívaly k jejich naplňování, 

nebyla do této chvíle účinně realizována. Do budoucnosti se vedení hodlá zaměřit  

na rozvoj výkonnosti jak jednotlivců, tak celého týmu. Další slabou stranou vedení je 

skutečnost, že nekomunikuje své vize a strategie se zaměstnanci, avšak pouze v nejužším 

okruhu vedoucích pracovníků. Pozitivně se jeví snaha vedení začleňovat klíčové 

zákazníky a obchodní partnery do systematického rozvoje a udržování vzájemných 

vztahů formou společenských akcí a účastí na veletrzích a výstavách.  

 

2. Strategie 

 

Otázky: 

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? 
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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) Existují 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 sledování 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 – Model Start, 2011, s. 21). 

 

Tab. 13: Bodové hodnocení - Strategie (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 3 24 23 0 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 792 1541 0 2333 

Celkem 46,66 % úspěchu 

 

V sekci Strategie bylo dosaženo celkového výsledku 46,66 %. Z provedeného 

vyhodnocení je zjevné, že si organizace dosud neurčuje dílčí strategické cíle k naplňování 

strategie, které by dopomohly ke zvýšení výkonnosti společnosti a úspěšné prosazení 

nabízených produktů, jak u stávajících odběratelů, tak také u potenciálních. Značným 

problémem nadále přetrvává nekomunikace strategie s nižšími úrovněmi organizačních 

jednotek, takže jednotlivé útvary nemají představu jak přispívají k jejímu naplňování. 

Mezi kladné body v této sledované oblasti patří aktivní zaměření společnosti  
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na vypracování každoroční interní strategie, která se opírá o hodnověrná fakta a údaje, 

získané v průběhu daného roku jak jednotlivými zaměstnanci, tak i týmovou spoluprací. 

 

3. Pracovníci 

 

Otázky: 

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 činnosti 

zlepšování? Jsou zaměstnanci ve větší míře zmocňování 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 – Model Start, 2011, s. 22). 
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Tab. 14: Bodové hodnocení - Pracovníci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 10 36 4 0 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 1188 268 0 1456 

Celkem 29,12 % úspěchu 

 

Hodnocení v oblasti pracovníků ukazuje na velice neuspokojivý stav. Není definována 

zásadní strategie v oblasti řízení lidských zdrojů. Obzvlášť negativně byla napříč všemi 

respondenty hodnocena oblast zapojování pracovníků do činností zlepšování a podpory 

angažovanosti v organizaci, kde nezávisle na sobě uvedlo několik z nich, že v této oblasti 

nedochází k žádnému pokroku. Nejlepší hodnocení se prokázalo v oblasti náboru 

pracovníků podle potřeb organizace a existence procesu jejich hodnocení.    

 

4. Partnerství a zdroje 

 

Otázky: 

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 zákaznících včetně jejich 

spokojenosti, údajů z benchmarkingu, byly spolehlivé, aktuální, rychle dostupné 

a snadno využitelné příslušnými pracovníky (včetně dodavatelů/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? 
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4) Jsou hmotná aktiva např. budovy, zařízení, materiál a zásoby, řízena a neustále 

zlepšována ve prospěch organizace a rozšiřování jejich 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 inovačního a tvůrčího prostředí s využitím relevantních zdrojů 

informací a poznatků? (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 23). 

 

Tab. 15: Bodové hodnocení - Partnerství a zdroje (Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 1 14 33 2 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 462 2211 200 2873 

Celkem 57,46 % úspěchu 

 

Přestože celková úspěšnost v kategorii partnerství a zdrojů nedosahuje žádné oslnivé 

výše, jedná se o jednu ze silnějších stránek společnosti. Nadpoloviční většina odpovědí 

respondentů sděluje, že bylo v cílech této kategorie dosaženo podstatného pokroku, což 

lze považovat za pozitivní aspekt. Obchodní charakter společnosti klade důraz na trvalou 

udržitelnost korektních a nadstandardních partnerských vztahů s dodavateli, zejména 

těmi klíčovými, a společnost také usiluje o efektivní využívání svého majetku s cílem 

dosažení maximálních finančních úspor. 

 

5. Procesy, produkty a služby 

 

Otázky: 

1) Má vaše organizace funkční systém managementu, kterým zajišťuje, že všechny 

činnosti, používané při výrobě výrobků nebo poskytování služeb jsou funkční a 
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jsou řízeny podle předepsaných norem nebo požadavků (např. 

registrace/certifikace podle norem řady ISO 9000 a ISO 14 000)? 

 

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 od 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 systému řízení prostřednictvím uplatňování odstraňování 

kořenových příčin vad (spíše než jen „reaktivními opatřeními“) a tím předcházení 

opakovanému výskytu problému? (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, 

s. 24-25). 

 

Tab. 16: Bodové hodnocení - Procesy, produkty a služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 1 10 35 4 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 330 2345 400 3075 

Celkem 61,50 % úspěchu 

 

Oblast procesů, produktů a služeb vykazuje dle průzkumu druhé nejlepší výsledné 

hodnoty. V této části se hodnotí, jak organizace chápe své zákazníky a převádí jejich 
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současné a budoucí potřeby na hodnotné výrobky a služby. Společnost se zaměřuje  

na definování ukazatelů a měřítek za účelem zlepšení výrobků a služeb s cílem dosažení 

maximální spokojenosti zákazníka. Při navrhování nových výrobků nebo výrobkových 

inovací se vychází z požadavků zákazníka získávaných pravidelným průzkumem trhu. 

Vzhledem k existující silné konkurenci v segmentu výroby stavebních materiálů, není 

snadné využít možnosti provádění externího benchmarkingu, nicméně společnost se i této 

myšlence věnuje a snaží se o vypracování metodiky, která by otevřela dveře této činnosti 

do budoucna. 

 

3.8.2 Výsledky 

 

6. Zákazníci – výsledky 

 

Otázky: 

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 uvedená v předchozí otázce (interní měřítka organizace  

pro monitorování spokojenosti a loajality zákazníka) zlepšující se trend nebo 

trvale vysokou úroveň výkonnosti? 

 

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

spokojenost se svými výrobky a službami, a má stanoveny 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 
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zákazníků? Jsou stanovené cíle dosahovány a jsou vhodné pro zlepšování výrobků 

nebo 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 výkonnosti 

srovnatelnou s konkurencí nebo s relevantními excelentními organizacemi? 

(Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, s. 25-26). 

 

Tab. 17: Bodové hodnocení - Zákazníci - výsledky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 7 35 37 1 80 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 1155 2479 100 3734 

Celkem 46,68 % úspěchu 

 

Kritérium Zákazníci–výsledky se zaobírá identifikací a klasifikací zákazníků a hodnocení 

u nich dosahovaných výsledků. Z analýzy odpovědí respondentů převažují odpovědi B  

a C, což značí, že společnost v této sféře činí jisté pokroky, ačkoliv nemůže panovat řeč 

o tom, že by se jednalo o uspokojivý stav. V loňském roce proběhla analýza spokojenosti 

odběratelů, kde se výrazně projevila spokojenost se zákaznickými servisem na úkor 

činnosti obchodních zástupců a technického úseku. Nejvyšší počet negativních hodnocení 
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plynul z oblasti srovnávání dat o spokojenosti zákazníků s daty přímých konkurentů, 

jelikož tato činnost v podniku aktuálně neexistuje. 

 

7. Pracovníci – výsledky 

 

Otázky: 

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 – 

Model Start, 2011, s. 27). 
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Tab. 18: Bodové hodnocení - Pracovníci - výsledky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 34 16 0 0 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 528 0 0 528 

Celkem 10,56 % úspěchu 

 

Hodnocení kategorie Pracovníci-výsledky dosahuje ze všech hodnocených kategorií 

nejtristnějších výsledků, a to pouhopouhých 10,56 % s nadpolovičním zastoupením 

možnosti D, tedy aspektu, který není doposud prováděn. Ve společnosti nebyly dosud 

zavedeny žádné průzkumy spokojenosti zaměstnanců, a tím pádem nedochází ani 

k žádnému mezipodnikovému srovnávání. Určitého stupně pokroku dosahuje organizace 

pouze v oblasti získávání zpětné vazby formou pohovorů vedoucích pracovníků se svými 

podřízenými.  

 

8. Společnost – výsledky 

 

Otázky: 

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 v 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? 
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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 

 – Model Start, 2011, s. 28). 

 

Tab. 19: Bodové hodnocení - Společnost - výsledky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 4 5 35 6 50 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 165 2345 600 3110 

Celkem 62,20 % úspěchu 

 

Kritérium Společnost-výsledky dosáhlo v konečném součtu nejlepšího hodnocení  

ze všech monitorovaných kategorií. Společnost vykazuje zaměření na udržitelný rozvoj 

a investuje značné finanční prostředky do recyklace, což pozitivně přispívá ke zlepšení 

úrovně životního prostředí v regionu působnosti. Z hlediska pozitivního přispívání  

na rozvoj společnosti můžeme vyzdvihnout sponzoring cyklistického týmu Deceuninck 

Quickstep, který se pravidelně účastní nejprestižnějších cyklistických závodů. Za zmínku 

také stojí vydávání článků v odborných časopisech, jež prezentují aktuální výrobky a 

technologie společnosti navenek a současně slouží i jako propagační materiál.  

 

9. Klíčové výsledky 

 

Otázky: 

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 nebo 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, kontroling, bezpečnostní činnost, 

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

organizacemi a/nebo jako lepší? (Národní cena kvality ČR – Model Start, 2011, 

s. 29). 

 

Tab. 20: Bodové hodnocení - Klíčové výsledky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  D C B A Celkem 

Počet zaškrtnutí (a) 7 42 15 6 70 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 1386 1005 600 2991 

Celkem 42,73 % úspěchu 

 

Kategorie Klíčové výsledky hodnotí úroveň dosahování provozních výsledků, a to jak 

z hlediska finanční tak i nefinanční stránky. Z dosažených výsledků je patrná značná 

rezerva ve zkvalitnění procesů, které poskytují společnosti zpětnou vazbu o úspěšnosti a 

konkurenceschopnosti na trhu. Aktuálně společnost provádí pouze interní vyhodnocení 
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výkazu zisků a ztrát, cash-flow, objemu podílu na trhu apod. Ke škodě společnosti však 

nejsou vyhodnocovány výsledky společnosti v porovnání s hlavními konkurenčními 

podniky.   

 

3.8.3 Shrnutí výsledků z dotazníku START 

Na závěr provedené analýzy z dotazníkového šetření budou výsledky shrnuty za všechna 

sledovaná kritéria.  V tab. 12 je sumarizace celkového hodnocení a procenta úspěšnosti 

z hlediska všech kritérií dohromady.   

 

Tab. 21: Celkový profil společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
D C B A 

% 

úspěchu 

Vedení 1 22 26 1 51,36 

Strategie 3 24 23 0 46,66 

Pracovníci 10 36 4 0 29,12 

Partnerství a zdroje 1 14 33 2 57,46 

Procesy, produkty, služby 1 10 35 4 61,5 

Zákazníci - výsledky 7 35 37 1 46,68 

Pracovníci - výsledky 34 16 0 0 10,56 

Společnost - výsledky 4 5 35 6 62,2 

Klíčové výsledky 7 42 15 6 42,73 

Celkový počet zaškrtnutí 

(a) 
68 204 208 20 500 

Faktor (b) 0 33 67 100   

Hodnota (a*b) 0 6732 13936 2000 22668 

Celkem (500) 45,34 % úspěchu 

 

V grafu 3 na následující straně je přehledně zobrazena úspěšnost jednotlivých kritérií 

hodnocení, ze kterých je na první pohled zřejmé, které oblasti jsou ve společnosti lépe a 

které hůře zvládnuté. Zeleně je zvýrazněna ta kategorie, která dosahuje nejlepší celkové 

úspěšnosti, a červeně naopak ta, která v hodnocení nejvíce propadla.  
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Graf 3: Procentuální úspěšnost všech sledovaných kritérií (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z výše znázorněné tabulky je možno vyčíst, že společnost dosahuje celkové úspěšnosti 

45,34 % podnikatelské excelence, což zejména sráží výrazný neúspěch v kategoriích 

Pracovníci a Pracovníci-výsledky, které jsou hluboko pod průměrem. Vzhledem k tomu, 

že ve společnosti podobné šetření prozatím neproběhlo, hodnotím výsledky jako relativně 

uspokojivé, i když se jasně prokázalo, že v mnoha oblastech je stále na čem pracovat. 

V následujících odstavcích budou výsledky kritérií shrnuty od nejúspěšnějšího  

po nejméně úspěšné. 

 

Nejlépe hodnocena byla kategorie Společnost-výsledky, která dosáhla 62,2 % 

úspěšnosti. Nejvíce otázek ohodnotili respondenti známkou B (35 z 50 odpovědí), což 

svědčí o tom, že je tato oblast dobře řešena. Na druhém místě se umístilo hodnocení A  

(6 z 50 odpovědí), což znamená, že některé oblasti hodnotí respondenti jako excelentně 

zvládané.  

 

Druhé nejlepší hodnocení z dotazníkového šetření obdržela kategorie Procesy, produkty 

a služby, která si vysloužila 61,5 % úspěšnosti. I zde byla nejčastěji užívaným stupněm 

hodnocení známka B (35 z 50 odpovědí), což je shodou okolností stejný počet zaškrtnutí 

této známky jako v předchozí kategorii. To svědčí o tom, že je taktéž obstojně zvládaná. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vedení

Strategie

Pracovníci

Partnerství a zdroje

Procesy, produkty, služby

Zákazníci - výsledky

Pracovníci - výsledky

Společnost - výsledky

Klíčové výsledky

Úspěšnost kritérií



65 

 

Oproti předchozí kategorii je zde však vyšší počet hodnocení stupněm C a nižší  

stupněm A.  

 

Na třetí pozici se se 57,46 % umístila kategorie Partnerství a zdroje, ve které bylo opět 

z hlediska četnosti odpovědí nejvíce zastoupena možnost B (33 z 50 odpovědí) a možnost 

C (14 z 50 odpovědí). Silná stránka společnosti v této oblasti je především důraz  

na udržování nadstandardních vztahů s významnými odběrateli a efektivní využívání 

zdrojů. 

 

Dalším v pořadí je kategorie Vedení s celkovou úspěšností 51,36 %. Ze struktury 

odpovědí opět převažují možnosti B (26 z 50 odpovědí) a C (22 z 50 odpovědí).  

 

Za vedením se ocitla kategorie Zákazníci-výsledky se 46,68 % úspěšnosti, jež má  

na rozdíl od většiny ostatních kategorií 8 dílčích kritérií hodnocení, a tudíž zde celkem  

u 10 respondentů bylo vygenerováno 80 odpovědí. Z hlediska zastoupení odpovědí těsně 

převládlo hodnocení stupněm B (37 z 80 odpovědí) v těsném závěsu s hodnocením C (35 

z 80 odpovědí). Znepokojujícím faktorem bylo i 7 odpovědí D, a to zejména v okruhu 

srovnávání dat spokojenosti zaměstnanců s přímou konkurencí. Naopak pozitivně 

hodnocena byla oblast průzkumu spokojenosti zákazníků s výrobky a službami 

společnosti, která je doposud aktivně využívána.  

 

Téměř totožného výsledku úspěšnosti jako předchozí kategorie dosáhla v pořadí další 

kategorie – Strategie, a to 46,66 %. Ve struktuře hodnocení má opět nejvyšší zastoupení 

hodnocení B a C, avšak poprvé s převahou C (24 z 50 odpovědí) nad B (23 z 50 

odpovědí). Z průzkumu této kategorie je možno konstatovat, že společnost nekomunikuje 

svoje strategii s nižšími organizačními celky, a tudíž ani nedefinuje strategické cíle a 

úkoly, které by přispívaly k naplňování strategie.  

 

První kategorií, jejíž úspěšnost je pod celkovým průměrem jsou Klíčové výsledky, které 

získaly od respondentů 42,73 %. Tato kategorie se skládá ze 7 dílčích kritérií, tudíž 

celkový počet odpovědí je 70. Nejvíce respondentů (42 ze 70 odpovědí) volilo možnost 

C, tedy že v uvedené oblasti dochází k určitému pokroku. Společnost provádí 
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vyhodnocení některých interních zdrojů informací, avšak přetrvává zde určitá rezerva 

v oblasti srovnávání výsledků s konkurenty na trhu.  

 

Na předposlední pozici se umístila kategorie Pracovníci s úspěšností 29,12 %. Ze 

struktury hodnocení převládá hodnocení stupněm C (36 z 50 odpovědí) a podstatné 

zastoupení má i stupeň D (10 z 50 odpovědí). Negativně bylo hodnoceno zejména 

definování strategie a plánů v oblasti řízení a proces zapojování zaměstnanců do činností 

zlepšování, kde nezávisle na sobě několik respondentů uvedlo možnost D, tedy že 

v těchto oblastech nedochází k žádnému pokroku.  

 

Na samém konci úspěšnosti se ocitla kategorie Pracovníci – výsledky, která se zabývá 

průzkumem trendů a úrovně spokojenosti všech zaměstnanců organizace. Výsledná míra 

úspěšnosti dosáhla pouhých 10,56 %. Dominantní odpovědí respondentů byla možnost 

D (34 z 50 odpovědí) a zbytek představovala možnost C. Respondenti se ve svých 

odpovědích značně shodovali, což lze přičíst tomu, že hodnocení spokojenosti 

zaměstnanců v této společnost zkrátka neprobíhá nebo probíhá jen v omezené podobě,  

a tudíž neexistuje ani žádné měření a srovnávání výsledků.    
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této sekci diplomové práce budou prezentována opatření, která mohou přispět  

ke zlepšení stávající situace, a to zejména v těch kategoriích, které v rámci průzkumu 

vykázaly největší rezervy.  

 

4.1 Vedení 

4.1.1 Teambulding 

Každá společnost může být úspěšná v plnění svých cílů pouze za předpokladu, že její 

zaměstnanci dokážou efektivně spolupracovat a fungovat jako jeden tým. Nejinak je tomu 

i u společnosti Deceuninck, spol. s r. o. Management společnosti je orientován zejména 

na plnění zákaznických požadavků, což ve své podstatě není špatně, avšak upozaďuje 

budování interních kolegiálních vztahů, které jsou nedílnou součástí zdravého fungování 

týmu. Zaměstnanci se tak cítí nedostatečně motivováni a chybí jim zápal pro aktivní účast 

v procesu zlepšování. Jako vhodné řešení této neblahé situace se nabízí uspořádání 

teambuildingového pobytu, který by nepochybně zharmonizoval aktuálně pasivní vztahy 

mezi vedením a zaměstnanci. Tato akce by se uskutečnila ve 2 termínech z důvodu 

zajištění provozního fungování společnosti, aby nebyl nenarušen její plynulý chod. 

Jelikož má společnost v současné době 20 stálých zaměstnanců, budou účastníci rozděleni 

do dvou desetičlenných skupin, přičemž každá skupina bude složena ze stejného poměru 

vedoucích a podřízených pracovníků.  

 

1. termín/skupina A 

Pro první část teambuildingového pobytu, kterého by se zúčastnilo 10 pracovníků firmy,  

z toho 3 vedoucí pracovníci a 7 podřízených zaměstnanců, byl navržen předběžný termín 

pobytu ve dnech 10. 5. - 14. 5. 2021. Místem konání je vybrán Hotel na Malé Klajdovce 

v Brně. Po zaslání nezávazné poptávky subjektu Hotel na Malé Klajdovce došlo  

k vytvoření orientační cenové nabídky, která byla vyčíslena částkou 2 870 Kč  

na osobu/den. Tyto náklady by zahrnovaly stravné a nocležné včetně podílu na zábavní a 

sportovní aktivity. Při maximální účasti 10 členů týmu po dobu 5 dnů by celkové náklady 

na tuto akci činily 143 500 Kč. 



68 

 

2. termín/skupina B 

Druhého termínu by se zúčastnili zbývající pracovníci, kteří udržovali chod společnosti 

v době konání 1. termínu. Pro tuto skupinu byl zvolen předběžný termín pobytu ve dnech  

7. 6. - 11. 6. 2021 v Mikulově a s ubytováním v Hotelu Galant. Náklady na osobu/den by 

v tomto případě byly o něco vyšší než u skupiny A, a to vzhledem k turistické atraktivitě 

zvoleného regionu. Na základě nezávazné poptávky je očekávaná nabídková cena  

na osobu/den vyčíslena částkou 3 450 Kč. Stejně jako u skupiny A, zahrnuje i tato cena 

standardní ubytovací náklady včetně všech sjednaných teambuildingových aktivit. Při 

maximální účasti 10 členů týmu by celkové náklady na akci činily 172 500 Kč. 

Doprava 

Vzhledem k malému počtu účastníků v obou termínech, bude doprava na tyto eventy 

zajištěna firemními vozidly. Celkové náklady spojené s dopravou budou odvislé  

od aktuální spotřeby pohonných hmot a počtu ujetých km.  

 

1. termín 

Vzdálenost trasy Brno-Tuřanka – Hotel Velká Klajdovka (Brno-Vinohrady) činí cca  

6,7 km, tzn. 13,4 km tam i zpět.  Za využití tří služebních vozidel při průměrné spotřebě 

4,9 l/100 km a průměrné ceně paliva 31 Kč/litr, by celková spotřeba pohonných hmot na 

cestu tam i zpět činila 1,98 litrů paliva (0,66 l na vozidlo), což představuje náklad ve výši 

cca 61 Kč.  

 

2. termín 

Vzdálenost trasy Brno-Tuřanka – Mikulov činí cca 58 k, tzn. 116 km tam i zpět. Za využití 

tří služebních vozidel při průměrné spotřebě 4,9 l/100 km a průměrné ceně paliva  

31 Kč/litr, by celková spotřeba pohonných hmot na cestu tam i zpět činila 17,1 litrů  

(5,7 litrů na vozidlo) paliva, což představuje náklad ve výši cca 530 Kč. 
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4.1.2 Pravidelné týmové porady 

Společnost Deceuninck pořádá počátkem roku jednu generální poradu, které se účastní 

všichni členové týmu a kde jsou prezentovány nejen strategické cíle a rozpočet  

pro jednotlivé úseky, ale i výsledky za uplynulé období. 

Jedním z nejzásadnějších nedostatků společnosti v kategorii vedení je nedostačující 

organizace pravidelných porad se zaměstnanci. V současné době probíhá na uspokojivé 

úrovni v sekci obchodně-technického týmu, a to v pravidelných měsíčních intervalech. 

Na těchto poradách se projednávají strategické a taktické cíle a analyzují se dosažené 

výsledky za uplynulé období dle vypracovaných statistik. Nicméně na úseku 

zákaznického servisu k těmto poradám nedochází vůbec, což neblaze ovlivňuje náladu 

v týmu a má to negativní dopad i na ostatní úseky společnosti. Zaměstnanci tohoto úseku 

se tak cítí být organizačně segregováni a postrádají důležité rámcové informace z oblasti 

financí, obchodu a marketingu.  

Alternativním řešením tohoto problému by bylo uspořádání kvartálních porad, kterých by 

se účastnili všichni zaměstnanci a členové vedení. Na těchto poradách by byli jak 

zaměstnanci, tak vedení motivováni k otevřené diskuzi, která je základním předpokladem 

pro excelentní týmovou spolupráci. Tato diskuze by měla sestávat z projednávání 

očekávaných výsledků a analýzy případných neúspěchů a selhání. Náplň porady by mohla 

probíhat následovně: 

➢ seznámení s výsledky společnosti dosaženými v uplynulém kvartálu; 

➢ konzultace spokojenosti jednotlivých zaměstnanců při výkonu náplně jejich 

práce;  

➢ v případě odhalených nedostatků navržení kroků ke zlepšení stavu; 

➢ vyhodnocení přínosu jednotlivých zaměstnanců směrem ke splnění vytyčených 

cílů pro dané období; 

➢ určení a odsouhlasení cílů pro příští čtvrtletí; 

➢ vyhotovení záznamu porady a distribuce všem účastníkům. 

Termín a místo konání porady: 

Porady by se mohly konat 1. pátek v 1. měsíci daného kvartálu v čase 9-10 h ve 

velké meetingové místnosti, která se nachází v prostorách společnosti.  
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4.2 Strategie 

Podstatou každého podniku je jasná vize, které by v budoucnosti chtěl dosáhnout. Ta však 

musí vycházet z reálných možností a dosažitelných cílů. Vize je zpravidla rozpracována 

do systému strategických cílů, což jsou dílčí kroky umožňující se vizi přiblížit, a tím 

naplňovat poslání společnosti. Nejinak je tomu i u společnosti Deceuninck, jejíž 

momentální vizí je získat v každé zemi působnosti 1-2 nové klíčové zákazníky a zaujmout 

trh novými výrobkovými řadami. Za účelem naplnění strategických cílů sestavuje podnik 

strategický plán, který každoročně aktualizuje a zpřesňuje.  

Z výsledků dotazníkového šetření vzešlo, že podnik má svoje strategické cíle stanovené 

spíše jednostranně a investuje svůj tvůrčí potenciál směrem na zákazníka, avšak 

zanedbává rozvoj lidských zdrojů a dostatečně je nevyužívá k naplňování strategie. 

V praxi se to projevuje tak, že vedení nekomunikuje strategii se svými podřízenými, kteří 

tak nejsou aktivně angažování při naplňování strategických cílů a plní pouze své 

pravidelné pracovní úkony. Tento přístup ochuzuje společnost o využití znalostního 

potenciálu svých zaměstnanců, kteří by jinak mohli aktivně přispívat k definování  

a zefektivňování daných cílů a úkolů. To zároveň přispívá k oslabení motivace 

jednotlivých pracovníků k maximálnímu nasazení, jelikož nevidí jak výsledky jejich 

práce přispívají k naplňování cílů.  

Jako nápravné opatření bych navrhoval vypracování strategických cílů a z toho 

vyplývajících úkolů nejen v rozsahu celé korporace, ale i pro jednotlivé provozní úseky. 

Vedoucí každého provozního úseku by vypracoval dílčí cíle pro jednotlivé podřízené  

a v určeném čase by vyžadoval zpětnou vazbu k jejich plnění. Dosažené výsledky  

na úrovni jednotlivých úseků by byly zpracovány do souhrnné zprávy, která by posloužila 

jak k vyhodnocení splnění stanovených cílů pro dané období, tak i pro definování 

budoucích strategických cílů. Tímto opatřením by organizace zajistila upevnění 

vzájemných vztahů mezi jednotlivými týmy a vedením společnosti. Současně by se 

zvýšila motivace a angažovanost zaměstnanců, což by ve výsledku mohlo pozitivně 

ovlivnit fungování celého podniku. 
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4.3 Pracovníci 

4.3.1 Podpora jazykového vzdělávání 

V rámci kvalitní obchodní komunikace se zahraničními partnery, je pro společnost 

klíčová znalost anglického jazyka, která podle interního průzkumu není u všech 

zaměstnanců na adekvátní úrovni. Z celkového počtu 20 zaměstnanců se projevily 

rezervy u 8 členů obchodního týmu, což je u společnosti, která má mezinárodní rozsah a 

kde je znalost cizího jazyka existenčně nezbytná, výrazná slabina. Bohužel v současné 

době nevyvíjí společnost dostatečnou iniciativu ve směru podpory zdokonalování 

jazykových schopností. 

Za účelem zlepšení tohoto stavu navrhuji oslovit externí jazykovou školu. Jako vhodný 

kandidát se jeví např. Jazyková škola Pelican, která se specializuje mimo jiné na firemní 

kurzy cizích jazyků a získala v nich velmi dobré reference od mnoha spokojených 

podniků. Tato škola realizuje s konkrétními adepty vstupní rozhovor v anglickém jazyce, 

které vede pověřený metodik, za účelem rozdělení uchazečů do skupin odpovídající jejich 

jazykové úrovni – od A1 do C1.  

Pro plánování budoucích výdajů spojených s těmito jazykovými kurzy, byla provedena 

interní analýza jazykové úrovně vybraných 8 zaměstnanců, kterou níže detailněji 

rozvedu.  

• v 1. skupině jsou vybráni 2 zaměstnanci s nejnižší úrovní anglického jazyka,  

u kterých je primárně potřeba zdokonalit písemnou korespondenci, která by byla 

zajištěna lektorem se zaměřením na gramatiku. Za tímto účelem navrhuji 

38týdenní kurz po jedné hodině týdně, v době, kdy to bude pro tyto zaměstnance 

výhodné jak z hlediska pracovní náplně, tak i jejich osobního volna.  

 

• do 2. skupiny jsou zařazeni 4 zaměstnanci s pokročilejší uživatelskou znalostí 

anglického jazyka, než kterou disponují ti, jež jsou zahrnuti v první skupině.  

U této skupiny bude návrh směřován na zdokonalení obchodní komunikace, jejíž 

cílem by mělo být zefektivnění procesů vedoucích k eliminaci případných 

nedorozumění či pochybení ve výkonu pracovní náplně a účasti na obchodních 

jednáních. Stejně jako u první skupiny by se jednalo o 38týdenní kurz. Vzhledem 

k tomu, že je nutné se u této skupiny zaměřit nejen na písemný, ale i na mluvený 
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projev, bude vhodné rozdělit kurz do 2 samostatných lekcí. Pro zvýšení efektivity 

bych společnosti navrhoval tyto lekce realizovat ve dvou termínech.  

 

• 3. skupina sestává ze 2 zaměstnanců, jejichž úroveň užití anglického jazyka 

splňuje nároky dané jejich profesním zaměřením, nicméně vykazují jisté rezervy 

v plynulosti mluveného projevu na odborná témata. Vzhledem k charakteru jejich 

pracovní náplně, která zahrnuje častá obchodní školení nebo účasti  

na konferencích v zahraničí je nezbytné, aby jejich vyjadřovací schopnosti 

dosahovaly excelentní úrovně. Z toho důvodu navrhuji opět 38týdenní kurz,  

1 h týdně, který by byl zaměřen na plynulost komunikace a rétorické schopnosti 

v anglickém jazyce.  

V následující tabulce jsou vyčísleny předběžné náklady na výše popsané cykly kurzů dle 

jednotlivých zařazení. Ceny jednotlivých studijních skupin vychází z průměrné 

nabídkové ceny jazykové školy Pelican. Konkrétní cenovou nabídku vyhotoví jazyková 

škola až po odeslání objednávky. Celkové odhadované náklady byly po výsledné 

kalkulaci vyčísleny na cca 217 740 Kč.  

Tab. 22: Předběžné náklady jazykových kurzů dle jednotlivých zařazení (Vlastní zpracování) 

Označení skupiny 
Počet 

osob 

Náklady JŠ  

na osobu ve 

skupině / 1 h 

Počet 

hodin / 

týden 

Počet 

týdnů 

kurzu 

Náklady 

celkem 

Studenti úroveň A2 2 625 1 38 47 500,00 Kč 

Studenti úroveň B1 4 380 2 38 115 520,00 Kč 

Studenti úroveň B2 2 720 1 38 54 720,00 Kč 

Celkem         217 740,00 Kč 

 

4.4 Partnerství a zdroje 

Oblast partnerství a zdrojů představuje jeden z kritických pilířů, na kterém společnost 

staví svůj úspěch a věnuje ji patřičnou pozornost. Společnost Deceuninck investuje 

značné úsilí do vybudování a udržování pevných partnerských vztahů se svými 

dodavateli, které jsou založeny na vzájemné důvěře a spolehlivosti. 

Jako nedostatek lze vytknout absenci provádění pravidelných hodnocení dodavatelů, 

které je bezpochyby cenným ukazatelem plnění kvalitativních kritérií stávajícími 
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dodavateli. V případě poklesu kvality u těchto stanovených kritérií bych jako nápravné 

opatření doporučoval provedení výběrového řízení za účelem oslovení alternativních 

dodavatelských subjektů, které budou opět naplňovat kvalitativní očekávání společnosti.   

 

4.5 Procesy, produkty a služby 

4.5.1 Prezentace nové produktové řady 

V důsledku neočekávaných globálních omezení přišla společnost Deceuninck o možnost 

prezentace nové produktové řady profilů Elegant na mezinárodním stavebním veletrhu 

Fensterbau 2020, která je považována za budoucí vlajkovou loď na trhu s okenními a 

dveřními profily, jelikož se může pyšnit oceněním German Design Award a cenou Red 

Dot v kategorii „Produktový design“ za rok 2019. Vzhledem k tomu, že krizová situace 

nastala v těsné blízkosti termínu uskutečnění veletrhu, zaznamenala společnost 

významnou finanční ztrátu, a co je důležitější, připravila se o jedinečnou marketingovou 

příležitost na této prestižní akci v oblasti stavebního průmyslu.  

Řešením k eliminaci negativního dopadu tohoto stavu by mohla být tvorba elektronické 

aplikace pro vytvoření vizualizace objektů a interiérů, které zahrnují projekty se 

zaměřením na štíhlé a elegantní okenní a dveřní profily. Tato aplikace by sloužila nejen 

stávajícím a potenciálním zákazníkům, ale také externím architektům, kteří spolupracují 

s investory, a často poptávají možnost náhledu na vyhotovený interiér obsahující tuto 

profilovou řadu. Tímto způsobem by se společnost mohla zapojit do sféry moderní formy 

prezentace a zvýšit tak svoji prestiž v sektoru stavebního průmyslu. 

 

4.6 Zákazníci - výsledky 

4.6.1 Pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků 

Společnost vypracovala v roce 2019 detailní dotazník zaměřený na průzkum spokojenosti 

zákazníka s poskytovanými službami a nabízenými výrobky. Jednalo se o elektronickou 

verzi umístěnou na webových stránkách samotné společnosti, kde každý z aktivních 

zákazníků má založen svůj účet za účelem objednávání materiálu, vyřizování reklamací 

a získávání technických a marketingových informací. Pouze smluvní zákazníci byli 

přizváni k účasti na tomto šetření. Tento průzkum byl rozdělen do 7 oblastí podle služeb, 
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které společnost nabízí. Jednotlivé otázky se hodnotí na stupnici 0 – 10 dle celkové 

spokojenosti, kde 0 znamená „velmi nespokojen a 10 „velmi spokojen“. Každá oblast 

navíc obsahuje jednu otevřenou otázku, která oslovuje zákazníka s dotazem, co by v ní 

společnost mohla změnit nebo čemu by mohla předejít. Celý průzkum pak uzavírá sekce 

obecných témat, týkajících se spokojenosti se společností. Zájem ze strany zákazníků  

o poskytnutí zpětné vazby byl nad očekávání velký, čímž společnost získala širokou škálu 

podnětů pro další vývoj směrem k upevnění již vzniklých vzájemných vazeb a zaměření 

se na odstranění zjištěných slabin. Náhled na vybraný okruh z průzkumu je k dispozici 

v Příloze č. 2 této práce.   

Je správné, že se společnost začala plošným průzkumem spokojenosti zákazníků zaobírat, 

protože donedávna tak činila pouze individuálně, např. na úrovni osobních obchodních 

jednání mezi zástupcem zákazníka a obchodním zástupcem společnosti. Navrhoval bych, 

aby se se obdobný plošný průzkum v budoucnosti prováděl v pravidelných intervalech, 

např. každý sudý rok, aby bylo možno získané výsledky vyhodnotit a zahrnout do tvorby 

budoucích strategických plánů. Pravidelným průzkumem získá společnost také možnost 

výsledky srovnávat, což může napomoci včas odhalit případný negativní vývoj 

související s úrovní spokojenosti, resp. nespokojenosti v konkrétních oblastech a patřičně 

na něj zareagovat nápravným opatřením.  

 

4.7 Pracovníci - výsledky 

4.7.1 Průzkum spokojenosti zaměstnanců 

Z výsledků dotazníkového šetření vyšla kategorie pracovníci-výsledky nejhůře ze všech 

kritérií, a to zejména z toho důvodu, že ve společnosti nedochází k žádným aktivitám 

v oblasti průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Nezájem vedení o zpětnou vazbu ze strany 

zaměstnanců může pro společnost představovat značný handicap, neboť jsou to právě 

zaměstnanci, kdo výraznou měrou ovlivňuje úspěšnost podniku. Není žádným 

tajemstvím, a v praxi je to již potvrzeným faktem, že spokojení zaměstnanci jsou 

angažovanější, loajálnější, méně nemocní a mají podstatně vyšší produktivitu práce než 

nespokojení pracovníci, což je pochopitelné, protože je pro ně velmi důležité, aby firma 

prosperovala a nadále se rozvíjela. Spokojení zaměstnanci také častěji doporučují 

společnost svým známým jako vhodného zaměstnavatele či dodavatele, což je  
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pro společnost reklama zdarma a příležitost k dalšímu rozvoji. Nespokojení zaměstnanci 

mohou naproti tomu svým jednáním neúmyslně nebo i úmyslně podnik poškodit. 

Jako praktické řešení tohoto problému bych navrhoval vyhotovení anonymních 

dotazníkových formulářů. Tyto dotazníky by měly zahrnovat jasně vymezený seznam 

otázek, které se vztahují k pracovnímu prostředí, fungování a strategii společnosti a taktéž 

ke kolektivním a individuálním očekáváním zaměstnanců při výkonu jejich profesí. 

Dotazníky by mohli zaměstnanci vyplnit v soukromí ve lhůtě dvou týdnů, po vyplnění je 

zabalit do neoznačené obálky a vhodit do předem určené schránky. Po skončení této 

dvoutýdenní lhůty by dotazníky byly zpracovány a vyhodnoceny k tomu určenými 

pracovníky vedení společnosti. Za účelem obeznámení pracovníků s výsledky šetření a 

následné konzultace zjištěných skutečností bych navrhoval svolání týmového meetingu. 

Zde by se formou otevřené diskuze řešily veškeré body, které z průzkumu vykazovaly 

znepokojivý stav. Během probíhající schůze by bylo vhodné zpracovat zápis, ve kterém 

by vedoucí pracovníci dostali přiděleny úkoly, které by vedly k nápravě zjištěných 

nedostatků. Tento průzkum by bylo vhodné opakovat v pravidelných intervalech, aby se 

mohly hodnotit dosažené pokroky při odstraňování nalezených nedostatků, a také 

podchytit případné nově vzniklé rezervy.  

Sestavením dotazníku by mohl být pověřen zaměstnanec v oblastí personalistiky, kterým 

je v případě společnosti Deceuninck externí dodavatel. Jako motivace pro tuto činnost 

nad rámec smluvních povinností personalisty by sloužila jednorázová odměna ve výši 

3 500 Kč. Každému zaměstnanci, který se tohoto průzkumu zúčastní, by byla vyplacena 

jednorázové odměna ve výši 100 Kč.  

Co se týče struktury dotazníku, navrhoval bych, aby obsahoval uzavřené otázky,  

ve kterých by dotazovaní pracovníci vybírali jednu ze čtyř možností, jež nejlépe reflektuje 

míru jejich uspokojení (viz tab. 14), a zároveň bych vymezil i zvláštní prostor, kde by se 

mohli otevřeně vyjádřit k otázkám, ve kterých projevili nespokojenost nebo jisté 

nedostatky, což by při vyhodnocování průzkumu výrazně napomohlo identifikovat 

problémové oblasti a umožnilo včas iniciovat taková opatření, která by dané problémy 

eliminovala nebo alespoň přispěla ke zlepšení aktuálního stavu.     
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Tab. 23: Návrh struktury dotazníku pro průzkum spokojenosti zaměstnanců (Vlastní zpracování) 

  
DOTAZNÍK ANO 

SPÍŠE 

ANO 
SPÍŠE NE  NE 

1) 
Doporučil byste firmu jako dobrého 

zaměstnavatele?         

2) Jste spokojen se zaměstnáním ve společnosti? 
        

3) 
Cítíte se být dostatečně finančně ohodnocen/a za 

Vaši odvedenou práci?         

4) 
Jste spokojen/a se systémem odměňování a 

aktuálně nabízenými benefity?         

5) 
Jsou Vaše dobré nápady na pracovišti přijímány, 

případně realizovány a Vaše iniciativa oceněna?         

6) 
Poskytuje Vám zaměstnavatel možnost dalšího 

vzdělávání, osobního rozvoje či kariérního růstu?         

7) 
Dokáže Váš nadřízený ocenit kvalitu Vámi 

odvedené práce?         

8) 
Jste spokojen/a s kvalitou spolupráce mezi 

odděleními a s kolegiálními vztahy na pracovišti?         

      

Poznámky k hodnocení 

  

 

4.8 Společnost - výsledky 

Kategorie Společnost-výsledky byla v rámci průzkumu absolutně nejúspěšnější, čímž se 

prokazuje, že společnost věnuje dostatek času i prostředků své vnější image a snaží se  

o zachování dobrého jména v rámci konkurenčního prostředí. Sponzoringem 

cyklistického týmu Deceuninck Quickstep si společnost zajišťuje povědomí veřejnosti  

o své nezastupitelné roli v kategorii firem se zaměřením na šetrnou a udržitelnou výrobu 

plastových profilů pro finální výrobu oken a dveří. Nemalé investice byly vynaloženy  

na výzkum a vývoj technologií, které sledují aktuální trendy zaměřené na využití 

recyklovaného materiálu a tolik žádanou úsporu energie, čímž společnost významně 

přispívá ke snížení již tak vysoké zátěže na životní prostředí. Dle mého mínění není v této 

oblasti žádná větší rezerva, která by vyžadovala nápravná opatření. 
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4.9 Klíčové výsledky 

4.9.1 Srovnávání výsledků s jinými společnostmi 

Společnost Deceuninck za dobu své působnosti na českém trhu dosud neprovedla žádnou 

z forem benchmarkingu. Vedení argumentuje tím, že společnost je v rámci svého 

předmětu podnikání silně konkurenční, a tudíž není příliš reálné, že by se podařilo 

přesvědčit některou z hlavních konkurenčních společností se stejným sortimentem, 

podobnou velikostí a zaměření k účasti na benchmarkovém programu vzájemného se 

učení a zdokonalování. Existují však potenciální alternativy benchmarkingu, které by 

bylo možno realizovat: 

1. Interní benchmarking v rámci jednotlivých poboček  

Jelikož je Deceuninck, spol. s r. o. dceřinou společností, kterých je v rámci korporátu 

několik desítek, byla by zde možnost provést procesní interní benchmarking s některou 

z ostatních dceřiných společností. Tato varianta by však byla limitována na porovnávání 

takových aspektů, které je možno srovnávat univerzálně, protože existuje mnoho 

rozdílností v legislativě, kultuře a ve zvyklostech mezi danými zeměmi působnosti, které 

srovnávání buď vylučují nebo výrazně ztěžují. Jako příklady prvků, které je možno 

univerzálně srovnávat lze zmínit kvalitu poskytovaných služeb, např. funkci 

zákaznického servisu či vyřizování reklamací, případně mohou být předmětem srovnání 

procesy kredit controllingu nebo zpracování dat v systému dané pobočky.  

2. Externí procesní benchmarking 

Benchmarking lze aplikovat i externě, za předpokladu, že by do procesu srovnávání 

vstoupil subjekt, který nabízí příbuzný sortiment zboží (např. hliníkové či pozinkované 

okenní profily), čímž by nedocházelo ke střetu zájmu, protože každá strana by cílila  

na jiný segment trhu. Obě zúčastněné strany by se tudíž vzájemně nemohly konkurenčně 

poškodit a taková formy spolupráce by jim na oplátku přinášela prospěch, protože by se 

od sebe navzájem mohly učit a zdokonalovat.  
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ZÁVĚR 

Námětem této diplomové práce bylo hodnocení výkonnosti podniku Deceuninck, spol. 

s r. o., předního výrobce PVC okenních a dveřních profilů na světovém trhu. Hlavním 

cílem bylo analyzovat podnikovou výkonnost prostřednictvím Modelu START, který 

vychází z parametrů Modelu Excelence EFQM. Právě EFQM vznikl jako primární rámec 

pro sebehodnocení a zlepšování organizace a jeho vysoká popularita pramení zejména 

z toho, že je využitelný v podmínkách různých organizací, bez ohledu na jejich velikost 

či charakter procesů, a také z toho, že jeho aplikace není příliš složitá ani nákladná jako 

je tomu u mnoha odlišných strategických modelů.  

V první části diplomové práce došlo k vymezení cílů a metodiky postupů, které byly  

pro její zhotovení využity, včetně klíčové metody – dotazování. Dotazování probíhá 

formou vyplňování předdefinovaných dotazníků, které představují páteř Modelu START. 

Dotazník byl navržen speciálně tak, aby umožnil jakékoli organizaci nebo podniku zjistit 

svoji pozici na stupni podnikatelské excelence. Celkově obsahuje 50 rovnocenných 

otázek, rozdělených do 9 hlavních kritérií, jež dokážou poskytnout jakýsi výchozí bod 

pro nastartování cesty k sebezdokonalování.  

Druhá část diplomové práce je zaměřena na rozpracování teoretických východisek práce. 

Před samotnou analýzou bylo nutné se seznámit s klíčovými termíny související s danou 

problematikou. Na samém počátku bylo definováno, co to vlastně je výkonnost, jak se 

měří a jaká je její funkce. Dále bylo možno se dozvědět, že existují dva základní přístupy 

k hodnocení výkonnosti, a to tradiční, který je orientován na výsledky minulé či přítomné 

a dále pak moderní, jež se naproti tomu zaměřují primárně na budoucnost a nefinanční 

aspekty výkonnosti. Ve finále této části byly představeny již samotné modely Národní 

ceny kvality ČR a jejich referenční model EFQM.  

Třetí část diplomové práce byla již směřována na prezentaci vybrané společnosti, která 

byla podrobena hodnocení výkonnosti, a završena analýzou výsledků plynoucích 

z dotazníkového šetření. Ke každému kritériu byla vytvořena přehledná tabulka 

obsahující četnosti hodnocení a celkovou hodnotu úspěšnosti. Bylo zjištěno, že 

společnost dosahuje nejlepších výsledků v kategoriích související s činností podniku vůči 

svému okolí, výrobních procesů a partnerství a zdrojů. 
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Naproti tomu s velice nízkými hodnotami úspěšnosti vzešly z průzkumu kategorie 

orientovány na zaměstnance a jejich výsledky.  

V poslední části této diplomové práce byly poznatky z analytické části využity  

pro navržení opatření, jejichž aplikace by mohla přispět nejen ke zlepšení aktuální 

výkonnosti podniku, ale také nastartovat cestu k trvalé udržitelnosti podnikové excelence.  
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