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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá detailním rozborem systémů managementu jakosti dle EN ISO 

9001:2000 ve vybrané společnosti. Cílem této práce je provést dokladnou analýzu tohoto systémy a 

dále se zaměřit na konkrétní problém, oblast systému s potenciálem pro zlepšení. V tomto případě se 

jednalo o systém měření spokojenosti zákazníků. V teoretické části je zmíněn celkový pohled na 

jakost, z historického hlediska, až po současnost. Dále jsou zde pro lepší pochopení problematiky 

zmíněny principy norem ISO, udržování systémů a nástroje jejich zlepšování. V praktické části je 

provedena analýza konkrétního systému managementu jakosti a následně jsou realizována opatření 

pro jeho zlepšení.  

 

 

Klíčová slova 

ČSN EN ISO 9001:2001, jakost, hodnocení zákazníkem, příručka jakosti, systém řízení, zlepšování  

 

Abstract 

 This thesis deals with a detailed analysis of the systems of quality management in a 

particular company according to EN ISO 9001:2000. The aim of this work is to analyse the 

system deeply and then focus on how the system could become more effective. In this case 

the topic was the system of measurement of the customers´satisfaction. In the theoretical part 

there is the overall view of quality from the historical point of view up to the present. For 

better understanding of the problem the principles of ISO standards, maintenance of the 

systems and improvement instruments are mentioned. In the practical part there is the 

analysis of the particular system of quality management and the process of application of 

improvement procedures. 
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EN ISO 9001:2000, quality, customers´ satisfaction, Quality manual, management system, 

improving 
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 Úvod 

Normy ISO se za poslední desetiletí staly mezinárodně uznávaným 

standardem, jejich význam veaspolečnostech stále roste a na trhu neustále přibývá 

společností, které si uvědomují, že se nejedná jen o byrokratickýanástroj sponzorující 

certifikační orgány, ale že jde o propracovaný systém pravidel umožňující dosahovat 

lepší kvality, výkonu, a mnoha dalších výhod, které nám pomáhají obstát v dnešním 

konkurenčním prostředí. 

 Mít certifikovaný systém managementu jakosti je v současné době již 

standardem pro většinuaspolečností. Vlastnit certifikátavzbuzuje dojem nejen 

 u zákazníků, dodavatelů a dalších obchodníchapartnerů, že organizace správně 

funguje a její procesy řízení jsou dobřeanastaveny. Přitom jakostí se zde nemyslí 

pouze jakost finálního výrobku, ale současně i jakost procesů řízení, jejichž 

výsledkem je právě výrobek čiaslužba. Ve své práci se budu zabývat především 

kvalitou procesů, získáváním informací a jejich analýzou. Na základě analýzy 

navrhnu opatření, jakým směrem by měl podnik pro zlepšení svých procesů směřovat. 

Tato práce je orientována na stěžejní normu EN ISO 9001:2000. Jedním ze 

základních principů této normy je neustále zlepšování. V diplomové práci se 

soustředím právě na tento princip a snažím se ho implementovat a dále rozvíjet  

ve společnosti v co největší míře. 

Teoretická část je zaměřena převážně na pojem řízení jakosti a s tím úzce 

spojenou normu EN ISO 9001:2000. Je zde zmíněn vývoj řízení jakosti 

z celosvětového hlediska. Dále se zabývám významem a přínosem systémů řízení 

jakosti.  

Praktická část je zaměřena na konkrétní společnost, s již zavedeným a 

certifikovaným systémem řízení jakosti EN ISO 9001:2000. V první části je 

provedena důkladná analýza celého systému hned několika metodami. Nejprve 

kontrola vnitropodnikové dokumentace, kdy jsem porovnal Příručku jakosti a 

vnitropodnikové směrnice a záznamy s normou EN ISO 9001:2000 a ověřil tak, zda 

jsou splněny všechny požadavky normy. Vzhledem k tomu, že jsem poměrně dlouhou 

dobu zaměstnancem vybrané společnosti, uvedl jsem zde i své osobní poznatky 

získané během této praxe. Dále jsem do analytické části zařadil metodu 

sebehodnocení, která vychází z normy ISO 9004 (směrnice pro zlepšování systému 
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managementu jakosti) V poslední fázi analýzy byl proveden interní audit zaměřený 

na oblasti, ve kterých byly zjištěny nedostatky předešlou analýzou. 

1.1 Cíl práce 
 Cílem práce je analyzovat systém managementu jakosti, odhalit jeho oblasti 

systému s potenciálem pro zlepšení a dále pro ně nalézt efektivní a ekonomická 

řešení. Bude se jednat o implementaci systému měření spokojenosti zákazníků, tento 

systém bude zaměřen tak, aby informace z něho získané vedly ke kontinuálnímu 

zlepšování služeb, procesů a vůbec celého systému managementu jakosti s cílem 

zvýšení spokojenosti zákazníka. 

 V analytické části využívám hned několika standardizovaných metod tak, aby 

byla všechna moje tvrzení podložena a analýza měla dostatečně vypovídající 

hodnotu. Nejprve jsem vycházel z příručky jakosti a podnikových směrnic a ověřil, 

zda popsané skutečnosti v těchto dokumentech odpovídají reálným činnostem 

v podniku. Již v této části jsem nalezl odchylky, které jsem následně potvrdil 

nezávislou anonymní analýzou sebehodnocení. Závěrem analýzy jsem provedl interní 

audit zaměřený na konkrétní nedostatky zjištěné předešlou analýzou.  

 Návrhová část je zaměřena na problém zjištěný při analýze. Výsledkem bude 

kompletně nový systém hodnocení zákazníkem, včetně jeho vyhodnocení a dalších 

návrhu na zlepšení vztahu se zákazníkem.  
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2 Teoretická východiska 

Následující podkapitoly se podrobně zabývají teoretickou problematikou 

norem ISO a dalších vývojově vyšších systémů. 

2.1 Základní pojmy a terminologie v oblasti 

řízení jakosti 
 

 Pro porozumění textu a následné pochopení hlubší podstaty je nezbytné znát 

základní pojmy využívané v oblasti řízení jakosti. 

2.1.1 Jakost  
  

Jakost je možno definovat jako „stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních znaků“. Inherentním znakem se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o 

jehož jakost se jedná“, přitom slovo „požadavek“ je možno chápat jako skutečnou 

potřebu zákazníka či očekávání, které je stanoveno např. závazným předpisem 

(zákonem, normou či jiným obecně právním dokumentem).1 

Jakost sestává ze dvou komponentů: 

• aobjektivních, 

• asubjektivních. 

Objektivní (technická)ajakost je založena na aspektechaspojených s nabízející 

stranou. Subjektivní jakost jeaspojena s odběratelem, je považována za výsledek 

hodnocení zákazníka. Jakostatak vyplývá z vlastností výrobku se zřetelem na 

individuální užitek vaurčitých situacích. Což jeadůvodem, že se v novodobém 

marketinguapohlíží na jakost v širším pojetí – jakost jako stupeňaplnění požadavků 

odběratele. 

(15,1, 4) 

                                                   
1  ČSN EN ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti - Požadavky. Praha : ČSNI, 2000. 
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2.1.2 Řízení jakosti 

 

Pojem řízení jakosti lzeacharakterizovat jako plánování a realizaci 

nejhospodárnějších výsledkůazhotovování výrobku, který bude maximálněaužitečný 

a bude vyhovovat požadavkům zákazníka.  

Za „výrobek“ lze v současnémapojetí řízení jakosti považovatajakýkoliv 

produkt, tedy i službu. Norma EN ISO 9001:2000 definuje management jakosti jako 

koordinované činnosti pro řízení a usměrňováníaorganizace s ohledem na jakost. 

Řízení jakosti je zde vynaloženo jakoačást managementu jakosti zaměřená naaplnění 

požadavků. 

(5, 16) 

2.1.3 Systém řízení jakosti 

 

Systém řízení jakosti lze definovatanásledně: Jde o soubor  vzájemně 

souvisejících nebo působících prvků určený ke stanovení politiky a cílů a k dosažení 

těchto cílů pro oblast zaměření a řízeníaorganizace s ohledem na jakost. 

Jednodušší vysvětlení systému řízení jakosti je, že se jedná o úplné řízení 

všech činností, které majíavliv na jakost. 

(2) 

2.2 Historie řízení jakosti 
Jakost byla vždy významným faktorem ovlivňujícím pohledulidstva na daný 

produkt. Aniž by si to lidé uvědomovali, jakost se v jejich životechnobjevovala již 

v době, kdy začali zhotovovataprvní nástroje, obydlí a klást si otázku jak se jim práce 

povedla. I přesto dosud není jakost pojataajako vědní disciplína jako například 

tradiční obory – matematika, logika, filozofie. Základy součastného stavuajakosti jsou 

postaveny na poznatcích osobností z doby dvacátého století. Mezianejvýznamnější 

osobnosti v oboru jakosti patří Ishikawa, Juran, Crosby, Taguchi a další. 

 První významnýaposun v oblasti kvality byl zaznamenán v době, kdy se 

produkt stalapředmětem směny a vytvořil se specifický vztah meziadodavatelem a 

zákaznkem. V této době bylo typické, že dodavatel byl v přímém kontaktu  
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se zákazníkem. Tzn. přání a požadavkyaspotřebitele byly předávány přímo a 

poskytovatel s nimi byl tedy seznámen. V tomto období bylaposkytovatel produktu 

odpovědný za všechny vlastnosti výrobku (za kvalitu použitých surovin, kvalitu 

prodeje, reklamy atd.) Tato etapa vývoje měla hlavní výhodu v bezprostředníazpětné 

vazbě od zákazníka. 

 Běhemadalšího rozvoje trhu a samotné výroby směrem k narůstající sériovosti 

již za jakost výrobků zodpovídal mistr, respektive majitelumanufaktury. První 

výrobní linky přineslyaznačný nárůst produktivity práce, avšak prohlubování dělby 

práce způsobilo rozdělení doposud sjednocenéhoasouhrnu činností mezi několik 

dělníků. Toto období s sebou nese také zvýšení podílu státníchaorgánů na jakosti 

zavedením tzv. stáních norem, které byly pro závaznéapro všechny výrobce.  

 Další vývoj, který zapříčinila sériová výroba, umožnil uplatnění nové metody 

kontroly. Vznikl model výrobních procesů označován jako statistickáakontrola, tedy 

namátková kontrola pouze některých výrobků dle statistického výběru.  

 S rozšířením konkurence mezi producenty podobnýchavýrobků se rozšířil 

požadavek na jakost do dalšíchaoblastí podniku. Bylo třeba rozšířitapožadavek na 

jakost do všech útvarů podniku. Bylo zjištěno, že na jakosti produktu se mimo 

samotnou výrobu podílí útvary výzkumu, vývoje, konstrukce či projekce a dalších 

doprovodných služeb. Z této koncepcealogicky vyplynulo přesunutí odpovědnosti za 

jakost na vedení společnosti a vznikla potřeba kontinuálníhonřízení jakosti. Tento 

fakt si jako první uvědomili v šedesátýchaletech Japonci a zapojili snahu o statistické 

řízení procesů v různých částechapodniku včetně předvýrobních etap. A tak vznikl 

základ skutečných moderních systémů managementu jakosti. 

 Dalším zkvalitněním tohoto přístupu došlo k prvním pokusům o Total Quality 

Management, což je i v současnosti dynamicky rozvíjející se koncepce. 

 Časem se z Japonska rozšířila i do Ameriky a vasoučasnosti je mnohými 

považována za filosofiiamanagementu. Koncepce TQM je to otevřenýasystém, který 

absorbuje vše pozitivní, co může být využito pro rozvoj firmy. Jednu 

z nejvýstižnějších definic TQM, je „filozofii managementu, formující zákazníkem 

řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky 

neustálému zlepšování účinnosti podnikových procesů“.2 

                                                   
2 NENADÁL J. a kol. Moderní systémy řízení kvality, Quality Management. 2. vyd. Praha : 
Management Press, 2002. ISBN: 80-7261-071-6. 
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 Počátkemuosmdesátých let ustavila Mezinárodní organizace pro normalizaci - 

ISO technickou komisi ISO/TC 176. Komise vypracovala a předložilaunormy ISO 

řady 9000 pro řízení jakosti, které byly v roce 1987 přijaty. Tyto standardy se staly 

součástí národních systémů norem ve většiněuprůmyslově vyspělých zemních. Byly 

revidovány v roce 1994 a 2000. Poslední revize měla zásadníucharakter a významně 

orientovala požadavkyrstanovené normami na plnění požadavků zákazníka a řízení a 

zlepšování procesů. Z revidovaného systému jasněrvyplývá snaha přiblížit se filozofii 

TQM. 

 Další vývoj směřoval k tzv. integrovaným systémům řízení, které spojují 

systém managementu jakosti s dalšími systémy. V současnosti je nejběžnější 

integrace SMJ s environmentálním systémem managementu (EMS) a některé podniky 

přikročily k integraci třímsystémů tj. SMJ, EMS a HSMS. Uvedená normy tvoří 

součást integrovaného systému managementu (IMS) a mohou být certifikované. 

Ovšem ani IMS nemusí tvořit konečnýmstupeň integrace. Světový vývojesměřuje 

k jedinému komplexnímu systému řízení podniku (obrázek č. 1.) 

 
 

 
 

 

 

Pramen: BRIŠ, P. Management kvality. 2005. 

Obr.č. 1: Komplexní podniková integrace systémů managementu 
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 Jen zřejmé, že pro současnéapojetí jakosti nedostačuje, aby produkt splňoval 

pouze základní požadavky (aby byl pouze funkční). Množstvíufaktorů, které mají vliv 

na spokojenost zákazníka, se neustále zvyšuje a to, co bylo nedávno 

„nadstandardem“, se stává samozřejmostí. Součastný zákazník kvalitu považuje 

 za samozřejmost. Trend globalizace ještě zvyšuje konkurenčníatlaky a zaměnitelnost 

produktů jednotlivých organizací na trhu. Jakost je tím postavena do pozice zásadní 

konkurenční výhody.  

 (7) 

2.3 Koncepce řízení kvality v Evropě a ve 

světě 
 Japonský úspěchuzpůsobil, že i další průmyslové společnosti začaly  

v sedmdesátých letech obracet pozornost na kvalitu vaširokém pojetí a začaly vznikat 

první modely jejího řízení. V prominentních oborech jako letectví a kosmonautika, 

obranný, automobilový a elektrotechnický průmysl, bylykformulovány podnikové a 

odvětvové standardy, které stanovily požadavky na systémy kvality. Jako příklady 

mohou sloužitmstandardy AQAP pro NATO, QSF pro letectvím a kosmonautiku, 

VDA či QS pro automobilový průmysl. Tyto normy jsou stále zdokonalovány a 

modifikovány podle výsledkůutechnického pokroku a úrovně výroby. 

(7) 

2.3.1 Japonsko 

 Je charakteristickémvšeobecně nejdůslednějším přístupem k řízení jakosti, 

jehož výsledkem je dosažení úrovně světové špičky v řadě oborů. Strategie jakosti se 

dnes v Japonsku stává hlavní strategiímfirmy, dává se jí přednost dokonce před 

přirozenou strategiím maximálního zisku, jelikož vede k dlouhodobéwprosperitě 

firmy.  Japonsko má systém školení a výcviku v oblasti řízení jakosti pro všechny 

zaměstnance na nejvyšším možné úrovni. Jakosti se v Japonsku dostala donpopředí 

již v šedesátých letech 20. století. Profesor Ishikawa se stal v Japonsku hlavním 

protagonistou myšlenkyajakosti a organizátorem hromadného vzdělávání.  

 (7) 

 



17 

 

2.3.2 USA 

 Díky světové ropné krizi v sedmdesátých letech 20. století se projevily rozdíly 

mezi japonským a americkým průmyslem. V té době japonské podnikympoprvé 

ohrozily podniky americké. Reakcí amerických podniků bylo, zavedení 

střednědobých a dlouhodobýchaprogramů s cílem změnit metodynpráce a roli 

člověka v podniku. USA v poslední době sleduje určité prvky japonského přístupu 

k řízení jakosti, zejména aktivizaciatvůrčí účasti pracovníků společnosti na jejích 

úkolech. V řízení jakosti se zde klademvelký důraz na metodickouwstránku řízení 

jakosti, americké firmy běžně využívají externí konzultační pomoc. Státní vliv se 

uplatňuje zejménanprostřednictvím ASQC (Americké společnosti pro řízení jakosti) 

v oblasti výchovy, publikací, konferencí atd.  

 (7) 

2.3.3 Evropa 

 Zde se organizace řízenímujakosti začaly vážně zabývat v podstatě až v 80. 

letech 20. století. V roce 1980 byla ustanovenantechnická komise ISO/TC 176, 

výsledkem jejíchoaktivit byl návrh a přijetí norem ISO řady 9000 pro řízení jakosti 

v roce 1987.  

 Evropskénspolečenství již vydalo řadu obecně právníchupředpisů, které mají 

zajistit jednotný trh v rámci celé Evropy. S tím souvisí i vytvoření požadavků na 

jednotlivé výrobky či poskytovanénslužby. Jedná o tzv. „direktivymspolečenství“, 

které mají za úkol zajistit soulad národních norem s normami evropskými. 

Vesouvislosti s tím se uplatňuje tzv. „Globální přístup k certifikaci a zkoušení“ 

(direktiva ES 89/C 267/03) při budováním sítě certifikačních míst, která jsou 

vytvářenamna stejných principech, akreditována a pravidelnězkontrolována. Základní 

pravidlem EU je zásada nezabraňovat přístupu kvalitního zboží na vnitřní trh Unie. 

Dalším pravidlem je rozdělení produktů uváděných na trh do dvou skupin: 

• Regulovanou (značkou „CE“.) 

• neregulovanou 

 Trendem usmnoha organizací Evropské unie je tendencenpracovat dle 

systému EFQM model Excelence (European Foundation Quality Management), který 

se ještě více přibližuje k filozofii TQM.  

 (7) 



18 

 

 

2.3.4 Směry řízení kvality v České republice 

 Řízenínkvality ve smyslu výše uvedených koncepcí se začalonvyvíjet v České 

republice v devadesátých letech. Jehominiciátory byly nadnárodní a zahraniční 

společnosti, které při hledání dodavatelů požadovaly důkazy, že dodavatelské 

společnosti jsou řízenynvěrohodně a v souladu s praxínobvyklou v zahraničí. 

Doložení těchto skutečnostínnejlépe plnila certifikace podle norem ISO. Odopoloviny 

devadesátých let došlo kavýraznému růstu počtu organizací, které zavedly systém 

řízení jakosti dle ISO 9001. Nejvýraznějimse na počtu certifikovanýchaorganizací 

podílejí obory: automobilový průmysl, elektrotechnika, stavebnictví, potravinářství.  

 Revizennormy ISO 9001 v roce 2000 značně zjednodušilantento systém a tím 

ho přiblížila i organizacím podnikajícím ve službách. V poslednímnobdobí dochází  

k zavádění systémů managementu kvality podle těchto norem i v oborech závodního 

a veřejnéhomstravování, úklidových služeb a správy budov a ve službáchncestovního 

ruchu. V České republice již více než 7 000 firem zavedlo systém řízení kvality podle 

ISO norem a úspěšně prošlo certifikací.  

 Přednínprůmyslové a servisní firmy se všaknnespokojily s řízením kvality na 

úrovni plněnínpožadavků standardů ISO a začaly aplikovat filosofii TQM. Snahy  

o sjednocenímtěchto přístupů našly odezvu i u nás. V roce 1995 byl představen 

Program Ceny České republiky za jakost. Ten respektuje a vychází z modelu EFQM a 

soutěže o evropskou cenu kvality. V roce 2001 byl tomutonprogramu udělen vládou 

České republiky statut Národnínceny ČR za jakost.  

 Vlastnímsoutěže se již zúčastnily desítky společností ze všech ekonomických 

oborů a model Národní cenynslouží jako kritérium a metodický návod pro řadu 

společností, které se snaží zvýšit svůj výkon a současně vnímajínpožadavky svého 

okolí na ekologickémchování a sociální odpovědnost.  

 V národním prostředí existují i další aktivity, které sledují podporu kvality a 

mají právní nebo dobrovolný základ jako:  

• akreditace – oficiální uznání, že subjektnakreditace (laboratoř, certifikační 

organizace) je způsobilý provádětnspecifické činnosti (zkoušky, kalibrace, 

certifikaci výrobků nebo systémů jakosti). V České republicenplní tuto roli 

Český institut pro akreditaci – ČIA.  
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• značky shody – vychází ze zákona o technickýchnpožadavcích na výrobky 

(č.22/1997 Sb.) a vyjadřují, že výrobekaodpovídá stanoveným požadavkům a 

při posuzovánínshody byly dodrženy podmínky stanovené zákonem.  

• značky jakosti - jsou udělovány na základě splnění stanovených 

transparentníchmpožadavků a to sdruženími výrobců nebondistributorů. Na 

národní úrovni je rozšířená značka Czech Made, kterou přiznává Sdružení  

pro Cenu ČR za jakost výrobkům nebo službám. Značka vyjadřuje, že 

výrobek nebo službansplňuje požadavky dané obecně závaznými předpisy a 

svými parametry minimálně odpovídá srovnatelnýmnzahraničním produktům.  

(13) 

2.3.4.1 Národní politika podpory jakosti 

 Stát se začal problematikou jakosti významněji zabývat až koncem 

devadesátých let. V roce 2000 přijala vláda ČR dokument „Národní politika podpory 

jakosti“, který poprvé naformuloval vztah státu k potřebám rozvoje jakosti.  

Dokument stanovil úkoly státu v politice podpory jakosti takto:  

• v ochraně veřejných zájmů – optimalizovat legislativu a související činnosti 

včetně práce inspekčních a dozorových orgánů  

• v podpoře podnikatelských subjektů – vytvářet podmínky pro rozvoj a 

podporu všech aktivit, jejichž cílem je podnikatelská úspěšnost, růst jakosti 

domácí produkce, její lepší uplatnění na světových trzích a zvýšení důvěry 

občanů v domácí výrobce a poskytovatele služeb a jejich produkty. 

(14) 

Národní politika podpory jakosti dále obsahuje následující teze: 

• plná harmonizace české legislativy s legislativounEvropské unie v oblasti 

veřejných zájmů – ochrana života, zdraví a majetku občanů  

• všeobecná změna myšlení a přístupů k problematicenjakosti, včetně mediální 

podpory  
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• zvyšování jakosti služeb veřejného sektoru – zdravotnictví, doprava, školství, 

úřady státní a místní správy  

• podpora projektůncelospolečenského významu (integrovaný management ISO 

9000 + ISO 14000 + systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

• podporampodnikových programů managementu ISO 9000, EMAS a Evropská 

cena za jakost  

• výchova k jakosti na školách, podpora programůnceloživotního vzdělávání, 

vydávání propagačních a odborných publikací  

 Velmi významnou roli v oblasti managementu jakosti plní Česká společnost 

pro jakost, která je nositelem a koordinátoremmřady aktivit v této oblasti a 

respektovanou názorovounplatformou.  

 (14, 11) 

2.3.4.2 Česká společnost pro jakost - ČSJ 

 Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružujeobčany, kteří 

buď pracují v oblastinjakosti, nebo se o jakost zajímajínjako spotřebitelé či zákazníci. 

V současné doběnmá více než 1600 individuálních členů a 160 členů kolektivních. 

Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředitnnázory a myšlenky 

ovlivňující vývojnpohledů na jakost v České republice. Vznikla na tehdejší dobu 

ojedinělá, silná a akceschopnánorganizace, která dokázala ihned převzítnmezinárodní 

aktivity dosud řízené a zajišťované státem.  

 ČSJ je nezávislou, nepolitickou a neziskovounorganizací a jejím posláním je 

rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblastinkvality a jejího řízení pro 

uspokojovánínprofesních potřeb svých členů, pro podporunorganizací při dosahování 

úspěšnosti organizací a pro zvyšování kvality života občanů. 

 ČSJ je členem Sdružení pro Cenu České republiky za jakost, je iniciátorem a 

tvůrcem projektů CzechnMade a Národní ceny České republiky za jakost. Nanpoli 

zahraničních aktivit je plnoprávnýmnčlenem Evropské organizace pro jakost EOQ a 

je jediným zástupcem ČR v této nevládní organizaci. Dále je členem Americké 

společnosti pro jakost ASQ a Národnínpartnerskou organizací Evropské nadace pro 

management kvality EFQM. 

  ČSJ zajišťuje v ČR v rámci Evropské politiky podpory jakosti, vyhlášené 

Evropskou komisí v roce 1994, Evropský týdenajakosti a spolupodílí se na Evropské 



21 

 

ceně za jakost. Evropskýntýden jakosti je celoevropskou aktivitounorganizovanou 

Evropskou platformou. Tu vytvořily EOQ a EFQM s cílem sjednotitnpostupy  

na podporu rozvoje evropské jakosti. 

 ČSJ spolupracuje se Sdruženímnpro Cenu ČR za jakost při realizaci programu 

Národní ceny ČR za jakost. Podílí na realizaci programu Evropskénceny za jakost pro 

malé a střední podniky, který byl vyhlášen na konci roku 1996 a který umožňuje 

českým podnikům zcela nediskriminačnínpřístup. 

  (11) 

2.4 Hlavní důvody zájmu o jakost 
Jakost má v posledníchndesetiletích neustále větší význam a podnik, který se  

o danou problematiku nezajímá, nemá přílišnvelké naděje uspět nantrhu. Hlavním 

důvodem pro zavedení SMJ jsou zejménankonkurenční tlaky. Ty jsou v důsledku 

globalizace stálenzesilovány a velká konkurence nutí podniky ke zvyšovánínkvality a 

součastně ke snižování ceny. Což je příčinou, že se péče o jakostastává nezbytným 

prvkem konkurenčního boje a postupněnsamozřejmostí. S tímnsouvisí stále větší 

nároky zákazníků, kteří si z široké nabídky mohou vybírat. Co bylo dříve bonusem  

k produktu navíc, je dnes již nepostradatelnounsoučástí výrobku a zákazník očekává 

od nabídky stálenvíce. 

Organizace podporující jakost rozšiřují povědomí spotřebitele o její 

problematice. Ten je takto informován a více důvěřujencertifikovanému produktu. 

Zcela přirozeně jejnupřednostní před ostatními. Navíc podnik, kterýnuspěje v 

prestižní soutěži o jakost, se může lépe zviditelnit a zlepšit si svůjnimage. 

(7) 
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Pramen:Nenadál J. Moderní systémy řízení kvality 
 

 

2.4.1 Přidaná hodnota a její ekonomická a věcná stránka 

oPodnikatelskámstrategie se odehrává zejména v podnikových procesech. 

Každý proces lze identifikovatnpomocí vstupů, vnitřnínstruktury, výstupů, nákladů, 

času a vlastníka procesu. Výsledky procesůnslouží zákazníkům a také ostatním 

zainteresovaným stranám. Do výslednéhonproduktu při přeměně vstupů na výstupy  

je přidávánanhodnota pro zákazníky i ostatnínstrany v souladu s přijatou strategií. 

Velikostnhodnoty je ovlivňována náklady na jedné straně a výnosynna straně druhé. 

Přidanou hodnotunhodnotíme: 

• z ekonomického pohledu – zmiňovaný rozdílnmezi náklady a výnosy 

• z věcného pohledu jakosti – efekt pro zákazníky a ostatnínzainteresované 

strany 

Věcná stránka přidanénhodnoty je součástí ekonomickéhonpohledu.  

 

 

Obr.č. 2: Provázanost účinků jakosti 



23 

 

Při hodnocenínúčelu využití zdrojů by mělonbýt přihlédnuto k: 

• zákazníkovi - očekává kvalitní produkt a jemu odpovídající 

ekonomickounnáročnost (cena, náklady na provoz, údržbu a opravy) 

• zaměstnanci - očekává nejen finančnínohodnocení, ale i péči o zdraví a 

bezpečnost 

• vlastníkovi - očekává pozitivní hospodářskýn výsledek 

• veřejnosti - usilující omzabezpečení oprávněného zájmu (bezpečnost, 

ochrana zdraví, majetku anživotního prostředí). 

 

Možnosti SMJ při dosahování ekonomickýchnpřínosů v oblasti výnosů jsou zřejmá 

ve: 

• zvýšení výroby / prodeje 

• zlepšení stávajícíchnproduktů 

•  cenovénpolitice 

• změně produktového portfolia 

• novýchnproduktech 

 

Celkově lze shrnout přínosy do:  

• lepšího Cashnflow 

• vyšší rentability 

• vyššínkonkurenceschopnosti 

•  rychlejší návratnosti kapitálu 

• spokojenosti a loajalitě zákazníků a ostatních zainteresovaných stran 

• optimálníhonvyužívání disponibilních zdrojů 

• zlepšení duševníhonkapitálu 

 

Výčet těchtonfaktorů je dostatečným důvodem pronsoustředěnost podniků na 

důslednost v oblastinkvality. 

(9, 7) 
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2.5 Principy norem EN ISO 9001:2000 
 

 Normy ISO 9000 jsou založeny na bázi procesníhonmanagementu a řízení 

lidských zdrojů. Tyto přístupy jsou rozpracovány v osmi základních zásadách: 

 

• Zaměření na zákazníka 

• Vedení a řízení zaměstnanců 

• Zapojení zaměstnanců 

• Procesní pojetí 

• Systémový přístup k managementu 

• Neustálé zlepšování 

• Rozhodování založené na faktech 

• Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 

 

  Tyto zásadynvyužívá vrcholové vedení pro úspěšné řízení a nasměrování 

organizace ke zvýšené výkonnosti. Přitomnuplatňuje systém managementu jakosti  

pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem 

zainteresovanýmnstranám. 

 Lze je také chápat jako minimálnínpožadavky na management jakosti a  

je pravděpodobné, že organizace, která nedostatečně plnínkteroukoli z těchto zásad, 

nevyhoví požadavkům normy ISO 9001 a nebudencertifikována. 

(1, 7) 

2.5.1  Zaměření na zákazníka 

V organizaci vše začíná a končí zákazníkem, orientace na zákazníka je 

v literatuře označována také jako Customer Focus (zákazník v ohnisku zájmu) nebo 

Total Quality Satisfaction (úplné uspokojení kvalitou). 

Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto musí dobře porozumět 

současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a snažit 

se překonat jejich očekávání. 

Aplikovánímzásady „organizace zaměřené na zákazníka“ nezbytněnvyžaduje: 
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• Pochopení úplného rozsahunpožadavků zákazníka a jeho očekávání ve vztahu 

k výrobkům. Tím je míněna nejennjejich užitná hodnota, ale také způsob 

jejich dodávání, cenovénrelace, spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a 

další vhodné charakteristiky. 

• Zajištění vyváženéhonřízení chodu organizace zejména s ohledem na potřeby 

a očekávání zákazníků, ale také jinýchmzainteresovaných stran (mezi tyto 

strany lze zahrnout např. vlastníky, akcionáře, pracovníky, dodavatele, region 

i společnost jako celek). 

• Sdílení identifikaceatěchto potřeb a očekávání v rámci celé organizace. 

• Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě 

výsledků těchtonměření.  

• Řízenínvztahů se zákazníky.   

2.5.2 Vůdcovství 

      Vedení v tomto pojetí znamenánněco více než pouhé vedení organizace, lze je 

chápat jako „leadership“ neboli vůdcovství ve smyslu osobní angažovanosti 

vedoucích pracovníků, kteří rozvíjejínkulturu organizace. 

 Aplikování zásady „vůdcovství“ vede jednotlivé vrcholovénmanažery k těmto 

zásadním přístupům: 

• Být sámnaktivní a příkladem kreativity pro ostatní. 

• Být chápavý a reagovatnna změny ve svém okolí. 

• Neustále zohledňovatnpotřeby všech zúčastněných stran, mezi které patří 

zákazníci, majitelé, akcionáři, dodavatelé, partneři, místní sdružení a občanské 

aktivity i společnost jako celek. 

• Stanovovatnjasné vize do budoucnosti organizace. 

• Budovat důvěru a eliminovat strachnsvých podřízených. 

• Vybavitnpracovníky potřebnými zdroji a svobodou rozhodování pro činnosti 

v rámci jejich odpovědností. 

• Inspirovat, dodávat odvahu pracovníkům a uznávatnjejich přínosy. 

• Rozvíjet otevřenou a důstojnounkomunikaci. 

• Vzdělávat, trénovat a vést pracovníky. 

• Stanovovatnambiciózní cíle a cílové úkoly.  

• Využívat strategie k dosahování těchtoncílů. 
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2.5.3 Zapojení pracovníků 

      Lidský faktor je strategickýnfaktor rozvoje organizace, pracovníci na všech 

úrovních organizacenvýznamně ovlivňují kvalitu produktů. Je třeba zapojitnvšechny 

zaměstnance na všech úrovních řízení do procesu trvalého zlepšování, podporovat a 

využívat schopnosti lidí venprospěch organizace a všech zainteresovaných stran. 

Aplikovánímzásady „zapojení pracovníků“ vede k následujícímu chování a 

vnímání ze stranynpracovníků: 

• Akceptovánínvlastnictví procesů a odpovědnosti za řešení problémů.  

• Aktivní vyhledávánínpříležitostí ke zlepšování. 

• Aktivní vyhledávání příležitostí ke zvyšování kompetencí, znalostí a 

zkušeností. 

• Volné sdílení znalostí a zkušeností vitýmech a skupinách. 

• Soustředění se naivytváření hodnot pro zákazníky. 

• Úsilí o inovační a tvůrčí přístup při dosahování cílů. 

• Úsilí o zlepšovánínreprezentování vlastní organizace ve vztahu k zákazníkům, 

partnerům, místnímnspolečenstvím i společností jako celku. 

• Uspokojenínz vlastní práce. 

• Hrdost být součástínorganizace. 

2.5.4 Procesní přístup 

       Požadovanéhonvýsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou – li související 

zdroje a činnosti řízeny jako proces. Přičemž lze za procesnpovažovat každý „soubor 

vzájemně souvisejících nebo vzájemně působícíchnčinností, které přeměňují vstupy 

na výstupy. Organizacenmusí identifikovat a řídit veškeré vzájemněnsouvisející 

procesy, musí sledovat vstupy a výstupy procesu a vyhodnocovatnjejich efektivnost a 

účinnost v zájmu optimalizace průběhu procesů. Musí určit vzájemné vazby, vztahy a 

účinky procesů. 

 

Aplikování zásady „procesního přístupu“ vede k transformovánínřídicí struktury a 

celého přístupu k managementunorganizace.  

Zahrnuje tyto kroky: 

• Definovánínprocesů pro dosažení požadovaných výsledků. 
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• Identifikování a měření vstupů a výstupů z procesů za současného 

identifikovánínexterních i interních dodavatelů i zákazníků. 

• Definování rozhraníiprocesů s funkcemi organizace. 

• Optimalizaci průběhuiprocesů. 

• Vyhodnocení možných rizik, souvislostí a vlivů procesů na zákazníky, 

dodavatele, partnery andalší strany zúčastněné v procesech. 

• Stanovení jasných odpovědností a pravomocínpro řízení procesů.  

• Identifikování vnitřních a vnějších zákazníků, dodavatelů, partnerů a dalších 

účastníků procesu.  

• Zvažování jednotlivých kroků, činností, toků, řídících ukazatelů, vybavení, 

potřeb výcviku, metod, informací, materiálů a dalších zdrojů k dosažení 

požadovanýchnvýsledků. 

 

2.5.5 Systémový přístup k managementu 

Procesní přístup by nebyl dostatečně účinný, kdyby vzájemné souvislosti 

procesůnnebyly strukturováné na bázi systémového přístupu. Jeho uplatnění přispívá 

ke zvýšení efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování cílů jakosti, které 

stanovilo vrcholové vedení. 

 

Aplikování zásady „systémového přístupu k managementu“ vyžaduje tyto činnosti: 

• Definování systému identifikováním a rozvíjením procesů, které mohou 

ovlivnit daný cíl. 

• Strukturování systému k dosažení co nejefektivnější cesty. 

• Pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci systému. 

• Neustálé zlepšování systému prostřednictvím měření a vyhodnocování. 

• Ustavení možných zdrojů problémů před zahájením akce. 

2.5.6 Neustálé zlepšování 
Trvalým cílemnorganizace je neustálé zlepšování, které se projevuje  

ve výkonnosti celé organizace. Organizace by měla aktivně využívat příslušné 

nástroje k získání podnětů pronzlepšování. 
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 Aplikovánínzásady „neustálého zlepšování“ vede organizaci a její pracovníky 

k následujícímnpostojům a přístupům: 

• Neustálénzlepšování výrobků, procesů a systému je cílem každého 

pracovníka. 

o lineárního zlepšování, 

o přírůstkového zlepšování (PDCA cyklus: Plánuj – Dělej – Kontroluj – 

Jednej),  

o skokového zlepšování (breakthrough). 

• Využívání periodického přezkoumávání a srovnávání plnění podle 

stanovených kritérií úspěšnosti k identifikování oblastí pro potenciální 

zlepšení.  

• Neustálénzlepšování efektivnosti a účinnostinvšech procesů. 

• Rozvíjení aktivit s preventivnímnúčinkem. 

• Plánovaný výcvik všech pracovníků organizace a jejich seznamování 

s metodami a nástroji neustálého zlepšování. 

• Řešení problémů. 

• Rekonstrukcenprocesů (řízení změn). 

• Inovacenprocesů. 

 

2.5.7 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

     Rozhodování a řízení v rámci organizace se musí zakládat na včasných, 

úplných a věrohodnýchninformacích. Efektivní rozhodovací a zlepšovacínaktivity 

jsou založeny na logické a intuitivnínanalýze údajů a informací. 

 Aplikování zásady „rozhodování zakládající se na faktech“  vede 

k důslednémunpřístupu pro: 

• Provádění měření a shromažďovánínúdajů a informací pro daný cíl. 

• Zajištění, že údaje a informace jsou dostatečněnpřesné, spolehlivé a přístupné. 

• Analýzunúdajů a informací pomocí platných metod. 

• Pochopení významu aplikace vhodnýchnstatistických metod. 

• Provádění rozhodnutí a přijímání opatření na základě výsledků logických 

analýz při zohledněnínpraktických zkušeností a intuicí. 
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2.5.8 Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy 

 Organizace a její dodavatelé jsounna sobě vzájemně závislína jejich 

partnerství musí přinášet prospěchnoběma stranám, dobré vztahy a partnerství zvyšují 

jejich schopnost vytvářet hodnotu, užitek pro všechny zainteresované strany. 

Organizace musí na dodavatele přenášet požadavky svých zákazníků. 

 Aplikování zásady „budovánínvzájemně výhodných dodavatelských vztahů“ 

vede k: 

• Identifikování a výběru klíčovýchndodavatelů. 

• Ustavení takových dodavatelských vztahů, které vyvažují krátkodobé řetězce 

s dlouhodobými záměry mezi organizací a celou společností. 

• Vytváření jasné a otevřenénkomunikace. 

• Iniciování společného rozvíjení a zlepšování výrobků a procesů. 

• Společnému formulování a jasnému porozuměnínpotřeb zákazníků. 

• Sdílení informací a plánů donbudoucna. 

• Uznávánínzlepšování a úspěchů dodavatelů. 

2.6 Struktura norem EN ISO 9000:2000 a 

souvisejících norem 
 

 Normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, za účelem organizacím 

uplatňovat a provozovatnefektivní systémy managementu jakosti. Normy ISO řady 

9000 byly přijaty v roce 1987 a od téndoby jsou v sedmiletých cyklech aktualizovány. 

V současnosti platnénnormy vycházejí z tzv. velkénrevize schválené koncem roku 

2000.  

 

• ISO 9000:2000 – Systémy managementu jakosti – základynzásady a slovník 

 Tato normanpopisuje základy a zásadynmanagementu kvality je zde 

uveden výčet a popisnnejdůležitějších pojmů týkající se jakosti a jejího 

zabezpečování. 
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• ISO 9001: 2000 – Systémy managementu jakosti – požadavky 

 Hlavní norma, nkterá je podkladem pro koncipování, zavádění a 

prověřování implementovanéhonsystému jakosti. Tato norma specifikuje 

požadavky, které musí organizacensplnit, pokud chce prokázat svoji 

schopnost trvale poskytovat produkt, splňující požadavky zákazníka, 

příslušných předpisů a případně zvyšujenspokojenost zákazníka. 

 

• ISO 9004:2000 – Systémy managementu jakosti – směrnice pro zlepšování 

výkonnosti.  

 Tato norma je poskytuje doporučení, jakým způsobem pomoci 

organizaci k dalšímu zlepšení systémunmanagementu jakosti nad rámec 

požadavků normy 9001:2000 tak, aby bylanschopna dosahovatnspokojenosti 

nejen zákazníků, ale i dalších zainteresovaných stran a zvyšovatnsvou 

výkonnost. 

 

 V průběhundevadesátých let vzniklo několiknpodpůrných norem rozvíjejících 

některé prvky systémunjakosti. Mezi nimi je to např. norma ISO 19011, která 

poskytuje návod na auditování systému managementu jakosti a systému 

environmentálního managementu. ISO 10013 upravuje požadavkynna dokumentaci 

systému managementu jakosti atd. 

2.7 Nová revize norma EN ISO 9001:2008 
 Norma ISO 9001 je revidována v sedmiletém intervalu. Rok 2009 je přechodné 

období kdy se lze setkat jak s certifikáty EN ISO 9001:2000, tak s certifikáty EN ISO 

9001:2008, v současnosti se nacházíme v přechodném období, kdy je již účinná norma nová 

(1. 5. 2009) avšak původní norma ještě nebyla vyřazena. Certifikáty staré normy jsou platné 

až do 15. 11. 2010.  

 Hlavním důvodem pro revizi normy byla příprava na sloučení normy ISO 9001 

s normou ISO 14001, kdy by při další revizi po sedmi letech mělo dojít k úplnému zrušení 

normy ISO 14001, kdy by její obsah byl začleněn do normy ISO 9001. 

Nové vydání normy nezaznamenalo velké změny, základní struktura normy zůstala 

stejná, pouze byla doplněna. Stará norma obsahovala některá pravidla, která se dala vyložit 

různými způsoby. V těchto případech byla k takovým kapitolám doplněna poznámka, 

upřesňující výklad normy. 
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Další změna se týká použitého názvosloví, kdy byl výraz „jakost“ nahrazen výrazem 

„kvalita“. 

Jako poslední, změnu, která výrazněji zasahuje do systémů, již zavedených ve firmách 

bych uvedl zaměření pozornosti na takzvané „outsourcované“ procesy. Jde o procesy 

nezbytné pro systémy managementu jakosti, avšak jejich realizace je přenechána externím 

organizacím. Norma ukládá povinnost tyto procesy dokumentovat, zajistit jejich kontrolu a 

shodu s požadavky zákazníka. V praxi se jedná o začlenění externích procesů do 

organizačního schématu, v PJ či v příslušné směrnici vypsat externí procesy, do mapy 

procesů začlenit externí procesy a navolit kritéria pro měření těchto procesů  

 

2.8 Nástroje ověřování jakosti 
 

 Jedním ze základních podmínek normy ISO 9001 je neustálé zlepšování. 

Tento proces je zajištěn takzvaným P-D-C-A diagramem, který by měl být součástí 

každého procesu ve společnosti. Aspekt C-Control je v případě mojí práce zajištěn 

hned několika nástroji které jsou zmíněny v dalších podkapitolách.  

2.8.1 Interní audit 

 Internínaudity jsou nezbytnou součástímkontrolní činnosti v organizaci a 

jedním z neoddělitelných požadavkůmnormy. Jejichmcílem je zjišťování faktů, 

hodnocení prověřovanéhonobjektu ve stanovenínrozsahu, v němž jsou danánkritéria 

vůči norměnnaplněna.  

Cíle auditůndefinovat následovně:  

• ověřit, zda organizacenmá vybudovaný systém managementu jakosti 

• ověřit, zda dokumentacenodpovídá normám čí směrnicím 

• ověřit, zda se dokumentacenpoužívá i v praxi  

• ověřit, zda reálné procesy odpovídajíndokumentovaným postupům 

• ověřit, zda implementacensystému jakosti je skutečně účinná, zda SMJ 

vytváří podmínky pro splnění požadavků zákazníka 

• poskytnout přesnounformulaci zjištěných neshod doložených objektivními 

důkazy 

• poskytnout návrhy nápravných opatření, resp. doporučenínke zlepšení 
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Znhlediska objektů prověřování rozlišujemenčtyři typy auditů:  

• Audit jakosti výrobku – prověřuje zda-li určitýnvýrobek plní požadavky 

zákazníka, k tomuto zjištění se provádějí různé testy (měření, zátěžové 

zkoušky apod.) 

• Procesní audit – vyhodnocuje se efektivnost procesůna postupů za účelem 

výroby výrobků 

• Audit pracovníků – jde o identifikaci a následnénodstranění překážek, které 

brání pracovníkovi ke zvýšenínkvalifikace 

• Systémový audit – vyhodnocení úrovně a účinnosti systému jakosti 

prověřovanéhoipodniku v porovnání snobecně platnými normami.  

 

 Samotnému auditu v organizaci vždy předchází fáze plánování a přípravy 

auditu.  

 

 Normanvyžaduje, aby se audity plánovaly, na základě toho společnosti 

sestavují nejčastěji pololetní nebonroční plány auditů. Interní audity se zpravidla 

provádějí dle jednotlivých kapitolnnorem ISO 9001 průřezověnvšeminútvary, kterých 

se daná kapitolantýká. Další varianta je provádět audit dlenútvarů a procesů, kde se 

prověřují všechny požadavkynnormy, které se daného útvaru či procesu týkají.  

(7) 

2.8.1.1 Přípravná fáze 

 Nejdřívenshrneme základní informaci onauditu - cíl auditu, druhnauditu, zda-

li je plánovaný nebo mimořádný, časový rozvrh, termínvrealizace auditu a personální 

zajištění.  

 Dále oznámíme příslušnémunoddělení termínnauditu. Informace o auditu musí 

být komunikoványns dostatečným předstihem. 

 

 Auditor sinmusí zjistit množství předběžnýchninformací o prověřované 

oblasti. Jedná se o tyto zdrojeninformací: 

• příručkankvality 

• organizačnínsměrnice 
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• plánynjakost 

• výrobní a ekonomické ukazatele 

• formulářenapod. 

 Kromě výše jmenovaného by měl mít prostudované předchozí audity, 

záznamy oineshodách a nápravná opatření. 

 V dalšímmkroku se stanoví členové týmu. O kterých rozhoduje vedoucí 

auditor. Audit může býtnprováděn i jednou osobounnebo naopak více osobami. 

K auditu mohou býtnpozváni pozorovatelé. 

 Na závěrnpřípravné fáze každý člen týmu auditorů anprověřovaného útvaru 

musí oficiálníncestou obdržet programunauditu alespoň dva týdny dopředu, auditoři 

projdou instrukcemi vedoucího auditora, na co se zaměřit. Pokud dojde ke změnám, 

aktualizuje senprogram, ve kterém se promítnou případnémzměny ještě před 

samotným začátkemnauditu. 

 (7) 

2.8.1.2 Realizace 

 Auditnzačíná vstupním jednáním. Vede honvedoucí auditor. Zde se seznamuje 

tým auditorů se zástupci prověřovaného úseku, objasnínse účel auditu, seznamuje se 

s detailnímirozvrhem auditu. 

 Dálenjiž probíhá vlastní sběr informací anzáznam zjištění a objektivních 

důkazů. Auditor se představínna prověřovaném místě a navodí neformální atmosféru, 

ověří platnost základníchninformací o prověřovaném místě, které získal během 

přípravné fáze a požádá pracovníky na prověřovanémnmístě, aby mu popsali 

pracovní metody, výrobníntechnologii, kontrolní místa. Auditor provede srovnání 

výše získanýchninformací se zněním normy, směrnic a pracovních instrukcí a hledá 

objektivní důkazy pro potvrzení informací, které získal odmpracovníků 

prověřovaného místa, tak aby mohlnvyhodnotit efektivnost systému jakosti a jeho 

prvků. Sledujeni ty situace, kdy požadavkynjsou splněny, ale činnostinby bylo možné 

provést rychleji nebo s nižšínspotřebou zdrojů a na tyto potenciálnínmožnosti ke 

zlepšení upozorňuje a předkládáinávrh keizlepšení. 

 Po získánína záznamu všech potřebných auditornpoděkuje za spolupráci a 

provede shrnutí zjištěnýchnpoznatků. 
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 Auditor sám sleduje, co senděje, sám musí určovat procesy a místa, které chce 

kontrolovat. Měl by se chovatmkonstruktivně, tedy poradit jak řešit zjištěné 

nedostatky. 

• Podávat návrhy nannápravná opatření 

• při zjištění, že činnosti jsounprováděny lépe a efektivněji, než vyžaduje 

dokumentace – formulovat doporučenínke změnám v dokumentaci SMJ 

• při zjištění, že činnosti jsounsice prováděny v souladu s dokumentací, ale 

dochází k plýtvání zdrojů, zformulovatndoporučení ke zlepšení. 

 Podměty by měly véstnk rychlým a jednoduchým řešením a měly by být 

s pracovníky příslušného útvarunprovedeny co nejdříve. Auditor tímnzíská nejen 

respekt jako vysoce kvalifikovaná osoba, ale i pracovníky odpovědné za řešení 

neshody povede k efektivnějšímunřešení. 

 Realizační fázenje zakončena závěrečné jednání a protokolem onauditu. Na 

tomto jednání jsou přítomninauditoři a zástupci prověřovaného úseku. Účelemnje 

shrnutí zjištění auditorů anjejich závěry. Závěrečné jednánínvede vedoucí auditor. 

Stanovení nápravných opatření a termínu jejich implementacenje povinností 

příslušného vedoucího prověřovaného útvaru. Obvyklemje během závěrečného 

jednání dohodnut termín, do kdy jenodpovědný pracovních povinen předložit 

nápravné opatření. Obvyklándoba je do 3 měsíců. Písemným shrnutímnprůběhu a 

výsledku auditu a závěrečného jednánínje protokol onauditu. Součástínby měl být i 

záznam o neshodě, který bude kontrolován přinnásledném ověření. Tento závěrečný 

dokument zpracovává anpodepisuje vedoucí auditor. Před vydánímnmá být obsah 

konzultován se všeminčleny týmu auditorů.  

 (7) 

2.8.1.3 Fáze následné kontroly a zakončení  

 V této fázi bynměl auditor vyhodnotit, zda bylanrealizována nápravná 

opatření. Toto zjištění doplnínauditor do záznamu o neshodě. 

 

Nástroje auditu 

 Vývojový diagram - jede se o základní a nástrojnauditů. Obvykle bývají 

součástí dokumentace SMJ – organizačníchnsměrnic a příručky jakosti.  

 Matice prvků činnosti - slouží k odhalenínsilných a slabých stránek činnosti. 

Je založena nanprincipu, že většina činností lzenrozložit na čtyři prvky (osoba, která 
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činnostnrealizuje, předmět, který se běhemnčinnosti transformuje, zařízení jako 

prostředekitransformace a informace).  

 Kontrolní seznamy - jednánse o soubor otázek, které jsouiseřazeny v logickém 

sledu tak, aby dostatečně pokryly celou prověřovanou oblast. Slouží jako: 

• Vodítko pro systematický sběr informací, pro přezkoumání všech 

souvislostí 

• Formulář pro záznam zjištění o prověřované oblasti 

• Doklad o auditu 

• Nástroj vyhodnocení výsledku auditu. 

 

 Zpráva o neshodě - jedná se o formulář, který slouží k dokumentování 

neshody. 

 (7) 

2.8.2 Analýza údajů 
 Jako dalšínnástroj ověřování kvality je stanoveno, že organizace musí dle 

normy ČSN EN ISO 9001 určovat, shromažďovat ananalyzovat vhodné údaje  

za účelem prokázánínvhodnosti a efektivnosti SMJ, aby se vyhodnotilo, kde lze 

uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti SMJ. Při analýze údajů rozlišujeme 

primární a sekundární zdroje. 

  Primární zdroje jsou interníndata o produktu získanánze všech stádiínjeho 

vzniku, o provozníchnčinnostech a neshodách, údaje z měření a monitorování 

spokojenosti zákazníků, z měřenínvýkonnosti procesů apod.  

 Sekundární údaje, což jsou zprávy z médií, statistiky, informace získané mimo 

podnik. Podstatou tedynje, aby získané informace bylynpodkladem pro neustálé 

zlepšování. 

 (10, 16) 

2.8.3 Měření spokojenosti zákazníků 
 Jeden z požadavkůnnormy ISO 9001 je, že organizace musínměřit spokojenost 

zákazníka. Spokojenostnby měla nejenom měřit, ale i umětnanalyzovat s využitím 

vhodných matematickýchmnebo statistických metod a zntéto analýzy vyvozovat 

příslušná opatření.  
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 Mezinnejčastější druhy zákaznických průzkumů, patří:  

 

 Průzkumy spokojenosti zákazníků 

 Jedemse o výzkum, který lze provést jednorázově, ale skutečně zákaznicky 

orientované organizacenrealizují pravidelné, systematické a opakovanénvýzkumy, 

které odhalují časové trendynve spokojenosti zákazníků. Realizujínse obvykle formou 

telefonického, dotazníkovéhoinebo on-line dotazování. 

 

 Výzkum motivace  

Tento druhnvýzkumu zjišťuje silné a slabé stránkymprogramu společnosti o 

naplňování spokojenosti nebo loajalitynzákazníků. nJe tedy vstupním krokem pro 

vývoj integrovaného systému měření spokojenosti zákazníků. 

 

 Mystery shopping 

Vntomto případě jde onklientem zadanou špionáž vnterénu. Tzv. mystery shoper 

předstírá v praxinzájem o koupi produktu nebonslužby, objednání nebo získánínvíce 

informací o produktu. Získané poznatkynzaznamenává – častonpřímo při výkonu - a 

tyto poznatky seidále vyhodnocují a přijímají se příslušnánopatření. 

  

 Systémy stížností a návrhů  

Tento systém sinklade za cíl snadnější identifikace nedostatkůta slabých míst výrobku  

nebo služby. Společnosti orientované nanzákazníky, umožňujínsvým zákazníkům 

snadné předávání stížností a návrhů, cožanabádá zákazníky, aby se vyjádřili, kdykoliv 

jsou nějakýmnzpůsobem nespokojeni, nebo nejsou splněnynjejich požadavky na 

výrobek.  

 

 Analýza ztracených zákazníků  

Promspolečnosti je důležité, aby analyzovaly zákazníky, kteřínpřešli ke konkurenci. 

Tento typ analýzy jenvelmi dobrým indikátorem, zda-li systém měření spokojenosti a 

loajality zákazníkůnskutečně efektivně funguje. Nevýhodou jenčasová i finanční 

náročnost, jelikož jenobtížné kontaktovat se s bývalýminzákazníky a získávat od nich 

tento druhninformací. 
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 Pro uvedenéndruhy výzkumů se používá několikndruhů formátů dotazníků 

v závislosti nanhloubce zjišťovaných a analyzovanýchnúdajů. 

V praxi senuplatňují tyto formátyndotazníku pro měření spokojenostinzákazníků: 

• formát check-listů, 

• formát Likertův, 

• formát verbální, 

• formát numerický 

 Každý znuvedených formátů má svojenvýhody a nevýhody a jenurčen pro 

odlišné druhy vyhodnocení.  

 Formát check-listů je nejjednodušší alternativoumhodnocení spokojenosti. 

Zákazník má na výběr pouze zewdvou možností odpovědí, např. spokojen – 

nespokojen, ano – ne apod. Tentondotazník je uživatelsky nejpříjemnější, ale 

zpracování dat z tohoto druhunformátu je často málo vypovídající – svýmnzpůsobem 

jde pouzeno monitorování, nenvšak měření spokojenosti zákazníků. Proto se tento 

formát knširšímu použitínnedoporučuje.  

 
 Likertův formát je první znformátů, které umožňujínvíce-škálové vyjádření 

míry spokojenostinzákazníků a tím se jeho měřenínznačně zpřesňuje. Nejedná se tedy 

pouze onmonitorování, ale i o měření. Tomuto, jakožto i dalším formátům 

(numerickému a verbálnímu) tjenspolečné to, že majínpřesně definovány hraniční 

hodnoty absolutně negativníhoma absolutně pozitivníhomvnímání. Mezi těmito 

hraničními hodnotami jenpak stanovena škála hodnocení. Tanzahrnuje tři až deset 

úrovní. Volba těchtonškál závisí pouze nanpožadované jemnosti hodnocení. Likertův 

formát je charakteristický tím, ženotázky jsou v podstatě vyjádřenímino určitém stavu 

znaku spokojenosti. Zákazník pouze vyjadřujemsouhlas (nesouhlas) s uvedeným 

výrokem. Zkušenostinukazují, že někteří zákazníci mohou tento formátnchápat jako 

výzvu k pozitivnímu hodnocení dodanéhonproduktu. 
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 Verbální formát vychází z Likertova formátu. Otázky jsounzde kladeny přímo 

ve formě definovaných znakůmspokojenosti a zákazníci odpovídajímvyznačením 

jednoho z možných stavů své spokojenosti. I tento formát je promzákazníky 

jednoduchý, protože je však použita ordinálnínškála, může být výpočetnzákladních 

statistických charakteristik zpochybnitelný. Také se ukazuje, že přílišná tendence 

spojovatmhodnocení „velmi spokojen“ a „spokojen“ domjakéhosi celkového skóre 

„spokojen“ může být ošidnénzejména při hodnocení v čase, kdy sennám může tímto 

zakrývat např. to, že ubylo těch, kteří vnímají produkt jednoznačněopozitivně.  

 
 Numerická škála je pravděpodobně nejvhodnější formounjak pro zákazníka, 

tak pro zadavatele. Pro zákazníkanje nejkonkrétnější z hlediskanvyjadřování míry 

spokojenosti. Pro organizaci mánvýhodu z hlediska nejpřesnějšího vyhodnocování a 

statistického zpracováníndat. Další výhodou je možnost bezproblémovéhonvyužití 

více než pěti stupňovénškály. 

 
Shrnutí výše napsanéhonnám poskytuje následujícíntabulka (Tab. 1): 
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 Tab. 1: Porovnání formátů hodnocení zákazníkem  
Typ formátu Výhody Nevýhody 

Check – list + jednoduchý pro respondenty - neumožňuje měření míry 

spokojenosti 

- vyjadřování míry spokojenosti 

je velmi hrubé 

- statistické zpracování dat 

Neobjektivní 

Lickertův + jednoduchý pro respondenty 

+ umožňuje kvantifikovat 

míru spokojenosti zákazníků 

- může navádět pouze 

k pozitivnímu hodnocení 

- obtížné při využití 

telefonického sběru dat 

-náročné na pochopení 

zákazníků při větší než 5 

stupňové škále 

Verbální + jednoduchý pro respondenty 

+ umožňuje kvantifikovat 

míru spokojenosti zákazníků 

+ min. možnost pochybení při 

odpovědích 

- obtížné při využití 

telefonického sběru dat 

-náročné na pochopení 

zákazníků při větší než 5 

stupňové škále 

- zpochybnitelné statistické 

zpracování dat při ordinální 

škále 

Numerický + jednoduchý pro respondenty 

+ použitelný při jakékoliv 

metodě sběru dat 

+ nejpřesnější při vyjadřování 

míry spokojenosti 

+ objektivní statistické 

zpracování dat 

 

Pramen: Nenadál, J a kol., a. Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků 

 Co se týče interpretace zpracovaných dat, jako nejúčinnější se jeví 

jednoznačně využití grafických výstupů ve formě nejrůznějších grafů. Vrcholové 

vedení organizací z nich může velmi rychle vyvodit příslušné závěry a rozhodnutí o 

příslušných opatřeních ke zlepšení dosavadního vnímání dodávaných produktů ze 

strany externích zákazníků. 

 (6) 
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3 O dotčeném subjektu 

Dotčený subjekt vznikl 16. srpna 2006, dnem zápisu do Obchodního rejstříku 

vedeného u Krajského soudu v Brně. 

Jedná se o obchodní a poradenskou společnost s výhradně českými vlastníky 

nezávislými na jakékoliv jiné společnosti či instituci. 

Dlouhodobým záměrem subjektu je sdružovat odborníky z automobilového, 

strojírenského a stavebního průmyslu, stejně jako odborníky z oblasti ekologie, 

metrologie, potravinářského, chemického průmyslu a zdravotnictví. 

Během relativně krátké existence společnost zaujala přední místo mezi 

poradenskými společnostmi, a tak získala důvěru i několika významných klientů, což 

dokazuje i rok 2007, kdy se stala generálním dodavatelem služeb pro jakost 

společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. 

Hlavním posláním dotčeného subjektu. je poskytovat klientům komplexní 

služby ve všech fázích implementace následujících standardů: 

ü EN ISO 9001   systém managementu jakosti 

ü EN ISO 14001 systém environmentálního managementu 

ü ISO/TS 16949  systém managementu jakosti v automobilovém 

   průmyslu 

ü OHSAS 18001 systém managementu BOZP 

ü ISO 17025  systém řízení kvality ve zkušebních a  

   kalibračních laboratořích 

ü ISO 27001  systém managementu bezpečnosti informací 

ü ISO 3834  požadavky na jakost při tavném svařování  

   kovových materiálů 

a zajišťovat klientům co nejvýhodnější podmínky při komunikaci s certifikační 

autoritou.  

 Snahou je pak pružně reagovat na potřeby zákazníků, a to nejen stávajících, 

ale i těch potenciálních. 
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4 Analýza systému managementu 

dle EN ISO 9001:2000 

V následujícíaanalýze SMJ dle EN ISO 9001:2000 budu vycházet zapožadavků 

norem EN ISO 9001:2000, z Příručky jakosti dotčeného subjektu, a organizačních 

směrnic podniku. Takéavyužiji i své vlastní poznatky, postřehy a zkušenosti, které 

jsem zaadobu své praxe veaspolečnosti nabyl. 

Jednotlivé kapitoly této analýzy jsou analogické normě. 

Na základě zkušeností získaných ve společnosti a faktu, že společnost prošla již 

dvěma audity nezávislé akreditované společnosti, volím pro tuto analýzu dvě 

hypotézy, které budou v průběhu práce potvrzeny, nebo vyvráceny. 

 

1. Společnost má zaveden systém splňující požadavky normy. 

2. Požadavky zákazníků nejsou systematicky zjišťovány a plněny, což 

je příčinou stagnace prodeje. 

 

Společnost podporuje procesní přístupy pro uplatňování a zlepšování 

efektivnosti systému managementu jakosti. Základnímprocesy v organizaci jsou 

rozděleny na procesy řídící, hlavní a kontrolní. Jednotlivéaprocesy jsou mezi sebou 

provázány. Výstupy z jednotlivých procesů tvoříavstupy pro procesy navazující. 

4.1 Systém managementu jakosti 

4.1.1 Všeobecné požadavky 
 

 Postupy, které jsou vyžadoványanormou ČSN EN ISO 9001:2001, jsou 

dokumentovány vapotřebném rozsahu a jsou uvedeny vapříručce jakosti a 

souvisejících dokumentech.  

 Dálemspolečnost vytváří, dokumentuje a udržuje SMJ s cílemaneustále 

zlepšovat jehoaefektivnost. 

Organizace: 
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• identifikuje a dokumentuje procesyapotřebné pro SMJ, určuje jejich 

pořadí a vzájemnéapůsobení; 

• určuje metody a kritéria, abyafungování těchto procesů bylo efektivní; 

• zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro fungování 

procesů; 

• měří, monitoruje aaanalyzuje tytoaprocesy; 

• uplatňuje opatřeníanezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a 

neustálého zlepšování a udržováníaefektivnosti těchto procesů. 

4.1.2 Požadavky na dokumentaci 

 Společnost máadokumentován SMJ veashodě s požadavky normy ČSN EN 

ISO 9001:2001. 

Společnost obsahujeadokumentace zavedeného systémuamanagementu jakosti:  

• dokumentovanáaprohlášení o politice jakosti a o cílech jakosti, 

• dokumentované postupy požadovanémtouto mezinárodní normou – 

příručku jakosti a směrnice jakosti 

• dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního 

plánování, fungování – řády, směrniceajakosti  

• řízení svých procesů – mapa procesů  

• záznamy požadované toutoamezinárodní normou 

 

 Společnost má zajištěno, že dokumenty vedené v elektronické formě může 

řízenýmazpůsobem revidovat pouze PVJ, jsouapouze uloženy na serveru. 

Úroveň dokumentace a jejíařízení je ve společnosti na vysokéaúrovni. Přehled 

dokumentace dotčeného subjektu vidíme na Obr.č. 3 
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Pramen: interní dokumentace 

 

 Příručka jakosti 

 Je základnímadokumentem SMJ úrovně A (Obr.č. 3), který je nadřazený všem 

ostatním dokumentůmavztahujícím se kasystému managementu jakosti. Tvorba, 

obsahová a formální úprava PJ jeauvedena v interní dokumentaci, konkrétně  

ve směrnici SM 02 Řízení dokumentů a záznamů. 

  Řízení dokumentů 
Společnost má dokumentovánympostupy pro řízení jak interní tak externí 

dokumentace. Tyto postupy jsouapodrobně definovány ve směrnici Řízení dokumentů 

a záznamů. Tento dokument obsahuje pravidla platná pro schvalování, vydání/nákup 

dokumentu, přezkoumání jehomaktuálnosti, vhodnosti, účelnosti a správnosti, 

provedení identifikace, zajištění distribuce vapotřebném rozsahu, staženíazastaralých 

výtisků, archivaci a skartaci. 

Řízení záznamů  
Společnost má dokumentován postup promřízení záznamů ve směrnice Řízení 

dokumentů a záznamů. Záznamy o jakosti jsou zvláštní typy dokumentů, které 

poskytují objektivní důkazy o účinné funkci SMJ a prokazují shodu produktu, 

procesu nebo činnosti s předepsanýmiapožadavky a poskytují důkaz o provedených 

činnostech. 

Příručka jakostj 

Politika a cíle 

Organizační směrnice 

Řády 

Příkazy jednatele 

 

 

B 

C 

A 

Záznamy a formuláře 

Obr.č. 3: Přehled dokumentace dotčeného subjektu 
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4.2 Shrnutí poznatků ke kapitole SMJ 
 K této kapitole nemám žádnéavýhrady, společnost splňuje všechny všeobecné 

požadavky normy, má zavedenapřehledný systém dokumentace rozdělený do tří 

stupňů, ve směrnici Řízení dokumentů a záznamů jeapopsán celý postup řízení 

dokumentů a záznamů. Tento postup je striktněadodržován.  

4.3 Odpovědnost managementu 

4.3.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu 

  Vedení Společnosti, které je tvořenoajednatelem, má jasně definován 

svůj závazek k rozvíjení, uplatňování SMJ aaneustálé zlepšování jeho efektivnosti. 

 Vedení poskytuje různými činnostmiadůkazy o své osobní angažovanosti a 

aktivitě přiarozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti a neustálému 

zlepšováníajeho efektivnosti.  

Tyto činnosti jsou např.: 

• sdělovánímauvnitř organizace, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně 

jako zákonné požadavky a požadavkyapředpisů – tento kontakt je uskutečněn 

na pravidelných poradách 1x měsíčně, nebo individuálně. Bohužel na těchto 

poradách nezazněly zatím žádné výsledky společnosti z jimi prováděných 

analýz. Toto je doloženo zápisy z porad. 

• stanovováním politiky jakosti a cílů jakosti – vedení pravidelně 1x ročně 

provádí přezkoumání SMJ, při kterém je vždy přehodnocena politika jakosti a 

navrženy nové cíle 

• prováděním přezkoumávání managementu – vždy 1x ročně se koná porada 

vedení společnosti, na které je probrána zpráva PVJ o stavu SMJ  

• zajišťováním dostupnosti zdrojů (lidské, finanční, materiálové) 
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4.3.2   Zaměření na zákazníka 

 Vedení vytváří podmínky, aby požadavky zákazníka byly stanoveny a plněny 

s cílem zvyšování spokojenosti zákazníka.  

 Proto je každému zákazníkovi věnovánaamaximální pozornost s cílem splnit 

v největší možné míře jeho oprávněnéapožadavky a to i ty, které lze pouze 

předpokládat.  

Zajištění spokojenosti zákazníka je realizovánoazejména: 

• systematické zkoumání požadavků vhodnými metodami tj. hodnocení 

zákazníkem 

• uspokojováním těchto požadavků  

• systematické měření a monitorování spokojenosti zákazníků, popř. ostatních 

zainteresovaných stran. Tento proces je definován následovně: 

 

 
Pramen: Autor 

 

Předání dotazníku 
zákazníkovi 

Zák. vyplnil 

dotazník 

Telefonický požádat 

o vyplnění a zaslání 

Konzultant převezme 
dotazník 

Uloží dotazník u 

jednatele spol 

Jednatel 1x ročně 

vyhodnotí  dotazníky 

Hodnocení zákazníkem 

Komunikace se zákazníkem 

NE 

ANO 

Obr.č. 4: Proces hodnocení zákazníkem 
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Hodnocení zákazníkem je řešeno následujícím způsobem.  

 Zákazník obdrží dotazník od konzultanta na poslední schůzce, tento dotazník 

vyplní a předá ho konzultantovi při certifikačním auditu. V případě, že tak neučiní je 

během 14 dnů telefonicky kontaktován a požádán o zaslání vyplněného dotazníku. 

 Vyplněný dotazník je uložen u jednatele společnosti. 

 Vždy 1x ročně jsou získané dotazníky vyhodnoceny – je spočítána průměrná 

hodnota hodnocení jednotlivých zákazníků. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 

čtyřstupňovým hodnocením v rozmezí 1(Velmi nespokojen) až 4(velmi nespokojen)   

 V případě, že by měl některý ze zákazníků výrazně horší hodnocení je 

postupováno individuálně jednáním se zákazníkem (přesná hodnota není 

specifikována). Ostatní vyhodnocení jsou sečtena a opět vypočítán průměr. Tato 

průměrná hodnota je vždy zmíněna ve výroční zprávě PVJ, kterou vždy posuzuje 

vedení společnosti a následně podle výsledku určuje jednotlivá opatření. 

 

 Tento postup potvrzuje moji druhou hypotézu, že požadavky zákazníka nejsou 

systematicky zkoumány. Z hodnocení zákazníkem je výstup pouze ve formě 

průměrné spokojenosti zákazníka, která nemá příliš vypovídající hodnotu. Vedení 

nemá možnost na základě této informace rozhodovat o požadavcích zákazníka. 

Nejsou hodnoceny jednotlivé otázky, což způsobuje, že výkyvy některých faktorů 

majících vliv na celkovou spokojenost zákazníka nemusí být zachyceny. 

  

4.3.3 Politika jakosti 

 Politika jakosti je ve společnostiavydána jako samostatný dokument, odpovídá 

záměrům společnosti, je navržena tak, aby byla snadnoasrozumitelná a pochopitelná 

všemi zaměstnanci společnosti. Zaměstnanci jsou seznámeni s politikou  

na pravidelnýchaškoleních SMJ. 

 Aktuálnost a vhodnost politiky jakosti je přezkoumávána v rámci 

přezkoumávání SMJ vedením (1x ročně). Dokladem o této činnosti je záznam  

z  přezkoumání SMJ vedením, který zpracovává představitel vedení pro jakost.  

Celé znění politiky jakosti je uloženo v přílohách (příloha č.1) 
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4.3.4 Plánování 

 Cíle jakosti 

 Vedení společnosti na základě vyhlášené politiky jakosti zpracovává cíle 

jakosti pro daný rok. Cíleajakosti jsou vedeny jako samostatný dokument.  

 Cíle  jakostiajsou měřitelné a navazují na politikou.  

 Vedení v pravidelných intervalech (min. 1x ročně), obvykle v rámci 

přezkoumávání SMJ, provádí analýzu plnění přijatých cílů jakosti a dále je zde 

prováděna aktualizace a vyhlášení nových cílů jakosti. Cíle jsou vždy ve společnosti 

sestavovány tak, aby měly charakter zlepšování. (Cíle jakosti příloha č.2) 

  

 Plánování systému managementu jakosti 

 Smyslem plánovánímjakosti je zajištění fungování procesů tak, aby byly 

splněny cíle jakosti a aby byloadosaženo politiky jakosti. 

 Plánování SMJ realizujemeapředevším v plánování procesů a dalších činností, 

které mají vliv naajakost poskytovaných služeb. Zejména se jedná o plánování 

zlepšování SMJ naazákladě analýzy získaných informací jak z vnějšku (od 

zákazníků), tak i informací získaných z vnitřníhoakontrolního systému. 

Mezi další plány patří např.: 

• Plán školení – MJ každoročně vydává tento plán na základě poznatků 

zjištěných z analýzy systému 

• Program interních auditů – interní audity se konají pravidelně 2x ročně dle 

stanoveného plánu 

• Plán údržby zařízení – veškeré revize, kontroly, údržba vozidel se řídí tímto 

plánem, který je navržen v souladu s legislativou 

• Plán finanční, a jiné 

4.3.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 
 

Odpovědnost a pravomoc 
 Odpovědnosti, pravomoci aavzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, 

provádějí a ověřují vykonávanéačinnosti ovlivňující jakost, jsou vždy uvedeny  
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v jednotlivých směrnicích jakosti, neboastanoveny v PJ.  Ve společnosti jsou uvedeny 

povinnosti jednotlivých pracovníků v rámciasamostatných dokumentů – náplní práce. 

Jednotlivé odpovědnosti a pravomoci jsouiuvedeny v Organizačním řádu a dále vždy 

jako součástizpracovaných Směrnic jakosti. 

 
 Představitel managementu – představitel vedení pro jakost (PVJ) 

Ve společnosti je ustanoven představitel vedení pro jakost. Je jediným jednatelem 

společnosti a má definovánu pravomoc nezbytnou pro: 

• zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu jakosti jsou 

vytvářeny, uplatňovány a udržovány 

• podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci. 

 

 Tyto pravomoci vyplývají z pozice PVJ dané organizačním schématem, dále 

jsou přesně definovány v popisu práce PVJ.   

 

 Interní komunikace 
 Komunikačníatoky jsou vyznačeny řídícími vazbami viz. organizační schéma 

(Příloha č.3). Přenos informací o fungování SMJ jempřímý od jednotlivých 

zaměstnanců směrem k jednateli - řediteli společnosti. 

Mezi základní prostředky pro udržení komunikace v celéaspolečnosti patří 

především: 

• přezkoumání managementu  
• příkazy  
• telefony 
• e-mail 
• vymezení pravomocí a odpovědností v Pracovních náplních 
• operativní schůzky pracovníků s jednatelem 

 

4.3.6 Přezkoumání systému managementu jakosti 
 

 Vrcholové vedení přezkoumává (min. 1 x ročně) systémamanagementu k 

zajištění jeho stálé vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti. 
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PVJ může s ohledem na význam jednotlivých parametrů a míruaovlivnění parametrů 

produktů a procesůastanovit pro jednotlivéaprocesy a činnosti doplňující intervaly 

přezkoumání jejich účinnosti a efektivnosti. 

 Přezkoumánímsystému managementu zahrnuje posouzení příležitosti ke 

zlepšování a potřebuazměn v systému managementu jakosti, včetněapolitiky jakosti a 

cílů jakosti. Výsledky jsouasouhrnně zpracovány tak, aby bylo možno přehledně 

sledovat trendy vývoje v jednotlivých oblastech systému řízení a na základě jejich 

analýzyarozhodovat. 

 

 Vstup pro přezkoumání  
 Vstupem pro přezkoumáníaje zpráva PVJ, která by měla obsahovat min. tyto 

informace o:  

• výsledcích interních auditů, 

• zpětné vazbě od zákazníka  

• výkonnosti procesů a shoděaproduktu 

• stavu preventivníchaopatření a opatření k nápravě, 

• následných opatření z předchozíchapřezkoumání managementu 

• změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti  

• doporučeních proazlepšování  

 

 Výstup z přezkoumání 
Výstup z přezkoumánímmanagementu ve Společnosti musí zahrnovat jakákoliv 

rozhodnutí a opatření vztahující se: 

• ke zlepšováníaefektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů. (PVJ 

zajišťuje, aby všechny návrhy byly konkrétní a hlavně, aby se dbalo na 

zlepšování účinnosti a efektivnosti všech činností a procesů stanovených 

s výhledem na možnost vyhodnocení jejich realizace jednoznačné a měřitelné) 

• ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka  

• k potřebám zdrojů (nejen zdroje finanční, ale prakticky všechny uvedené 

v kapitole 4.5 Management zdrojů) 
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4.4 Shrnutí poznatků ke kapitole 

Odpovědnost managementu 
 

 Co se dokumentace týče, opět nemám žádné výhrady, což z části potvrzuje 

první hypotézu. Z pohledu normy jsou vedeny veškeré nezbytné dokumenty pro 

splnění všech požadavků. 

 Jedním ze závazků vyplývajících z politiky jakosti je vysoce profesionální a 

vstřícný přístup k zákazníkům, kdy plní veškeré jeho požadavky na vyšší úrovni než 

je toho schopna konkurence. 

 Při bližší kontrole procesu hodnocení zákazníkem zjistíme, že tento závazek 

není dostatečně efektivně realizován tzn. požadavky zákazníků nejsou zcela 

systematicky zkoumány, výsledky hodnocení zákazníkem nejsou vypovídající: 

 Problém je zejména v oblasti zaměření na zákazníka, přestože na první pohled 

společnost splňuje požadavky normy na tuto oblast (provádí hodnocení zákazníkem a 

jeho analýzu tzn. zjišťuje jeho požadavky), při bližší analýze zjistíme, že zde jsou 

značné nedostatky a skutečnost není zcela v souladu s požadavky normy. Požadavky 

zákazníků nejsou systematicky vyhodnocovány a analyzovány.  

 Každý zákazník obdrží na konci vykonané práce dotazník (hodnocení 

zákazníkem) po vyplnění je tento dotazník zpracován a jsou vyhodnoceny výsledky 

čímž je splněn požadavek normy na přezkoumání požadavků zákazníka. Avšak 

výsledek z analýzy hodnocení zákazníkem pro společnost nemůže být velkým 

přínosem: 

• Jak bylo popsáno v kapitole 4.3.2 Zaměření na zákazníka: Vyhodnocení 

spočívá ve zprůměrování jednotlivých otázek a na určení průměrné 

spokojenosti tzn. výsledky pro jednotlivé otázky nejsou zkoumány, 

z analýzy nelze poznat vliv jednotlivých činností na výslednou 

spokojenost zákazníka.   

• Systematické měření a monitorování spokojenosti zákazníků není 

dostatečné, což je zřejmé z průběhu hodnocení zákazníkem, kdy je 

výsledek ze získaných dat (průměrná hodnota spokojenosti) pouze 

zmíněna ve výroční zprávě PVJ kterou následně projednává vedení při 
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přezkoumání SMJ. Z této hodnoty si blíže neseznámené vedení nemůže 

udělat přesný pohled na uspokojení požadavků zákazníka. 

 Je jasné, že vypovídací hodnota takové analýzy je velmi nízká. To má vliv 

zejména na produkty nabízené zákazníkovi, které nejsou pro něj na tolik důležité. Což 

může mít ve výsledku vliv na jeho celkovou spokojenost. 

 Co se týče plánování, jsou zajištěny veškeré požadavky normy, tyto postupy 

jsou popsány v příručce jakosti a jsou dodržovány.  

 Přezkoumání SMJ je po systémové stránce vše v pořádku, probíhá dle plánu, 

je z něj vždy dokumentovaný výstup. Pouze bych opět doporučil dát větší důraz na 

zpětnou vazbu od zákazníka, zejména konkrétnější doporučení PVJ ve výroční zprávě 

o SMJ. V současnosti nemá pro tyto konkrétní doporučení vhodné nástroje. 

4.5 Management zdrojů 

4.5.1  Zajištění zdrojů 

Organizace má určeny a zajištěnyapříslušné zdroje potřebné  

• pro uplatňování a udržování systému managementu kvality a pro neustálé 

zlepšování jeho efektivnosti,  

• pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků a 

zákonných předpisů 

4.5.2 Lidské zdroje 
 Zásady a postupy pro efektivníaprovádění personální politiky, systematického 

a komplexního využíváníalidských zdrojů v dotčeném subjektu jsou definovány a 

realizovány. Jedná se o zjišťování potřeb přípravy zaměstnanců, vypracování plánu 

vzdělávacích aktivit, jeho realizace, kontrola a evidence.  

 Personální rozvoj společnosti vychází z posouzení stávajícího potenciálu 

zaměstnanců, kteří tvoří jeden ze základních vstupů každého procesu. Je nutné, aby 

všichni zaměstnanci, kteří jsou z hlediska pracovního zařazení začleněni do okruhu 

systému managementu jakosti, splňovali kvalifikační předpoklady a podle potřeb si 

kvalifikaci zvyšovali. 
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Zajištění kvalitních pracovníků je prováděno následujícím způsobem: 

Každý zaměstnanec prochází výběrovým řízením, poté se zaškoluje na pozici 

Junior konzultant – telemarketing, kde získá základní znalosti z oblasti ISO 

norem, než je mu umožněn první kontakt se zákazníkem je proškolen a musí své 

dovednosti prokázat napsáním testu. Dále zlepší svoje komunikační schopnosti a 

prohlédne do fungování celé společnosti.  Po určité době, jakmile junior konzultant 

prokáže svoje schopnosti na této pozici, začne dostávat další úkoly spojené s chodem 

firmy (oslovování certifikačních společností, výpomoc s operativou atd.)  

Pokud i v této zkoušce obstojí, je mu umožněno účastnit se jednotlivých 

schůzek v průběhu zavádění, kde získává zkušenosti od profesionálního Senior 

konzultanta. Až po absolvování všech schůzek je mu po napsání dalšího testu 

(ověření jeho znalostí) přidělena firma, kterou samostatně zavádí pod dohledem 

nadřízeného. 

 Po první úspěšně certifikované společnosti přechází na pozici Senior 

konzultanta. Po zavedení 8 společností je dále proškolen na metodiku interních 

auditů, a poté se začíná školit na další normy. Dostává se na pozici Advisor specialist 

& internal auditor.  

Tento systém je velmi motivační, jelikož neustále získáváte nové znalosti a 

součastně zajišťuje vysokou profesionalitu zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utajený interní postup 
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Pramen: Autor 

4.5.3 Infrastruktura 

 Jedná se zejména o údržbu hmotného majetku společnosti, opravné práce, 

dodávky, výroba a rozvod všech potřebných energií, investiční činnosti s cílem 

dosažení shody výrobku a stavu potřebného pro kvalitní a bezproblémový chod 

hlavního procesu.  
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Obr.č. 5: Schéma personální zajištění 

 

 

 

 

 

 

 

Utajený interní postup 
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4.5.4 Pracovní prostředí 

 Vedení společnosti klade důraz na zajištění správného pracovního prostředí 

pro všechny zaměstnance. Vhodné prostředí má vliv na spokojenost zaměstnanců a 

motivuje je ke spokojenosti a plné angažovanosti. 

 Vzhledem k tomu, aby byla dosažena jakost u všech prováděných procesů, je 

důležité pracovní prostředí. Jsou stanoveny, řízeny a kontrolovány nejdůležitější 

parametry. Každým rokem jsou přijímána a realizována opatření ke zlepšení a 

realizaci pracovního prostředí tam, kde by mohlo dojít ke vzniku neshody produktu a 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

4.5.5 Dodavatelé a partnerství 
 Dotčený subjekt se snaží na bázi vztahů s dodavateli a partnery vytvářet 

vzájemně výhodnéavztahy, které vytváří hodnoty pro obě strany. Cílem je zajistit 

stále se zvyšující požadavky na kvalituadodávek. Toto se týká zejména dodavatelů 

služeb – zaváděníasystémů, na které nemá společnost vyškoleny vlastní pracovníky. 

Posouzení kvality dodavatele je v tomto případě velmi náročné, proto společnost 

preferuje dlouhodobé partnerství a využívání již ověřených dodavatelů.  

Za výběr a schvalování dodavatelů je odpovědný PVJ. 

4.5.6 Přírodní zdroje 
 Organizace dodržuje platnou legislativu vaoblasti životníhoaprostředí s cílem 

minimalizovat negativní vlivy na okolní společnost jak v oblasti odpadového 

hospodářství, tak v oblastiaochrany ovzduší a vod. Aby společnost tuto skutečnost 

jednoznačně prokázala, dodatečně zavedla i systémaenvironmentálního managementu 

ISO 14001 

4.5.7 Finance 
 Řízení ekonomiky zahrnujeačinnosti plánování, porovnání se skutečností a 

přijímání nezbytných opatření. Základem je systematický přístup k vytváření 

finančních zdrojů k rozvíjeníaspolečnosti. Účetní výkaznictví a reporting jsou jedním 

ze vstupů pro přezkoumáníavedením.  
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4.6 Shrnutí poznatků ke kapitole 

Management zdrojů 
 Tato oblast je v naprostém pořádku, vedení společnosti zajišťuje, aby byly 

splněny všechny požadavky normy. Postupy popsané v příručce jakosti a 

v příslušných směrnicích jsou poctivě dodržovány. 

4.7 Realizace produktu 

4.7.1 Plánování realizace produktu 

 Odpovědní pracovníci za příslušné procesy plánují činnostiapotřebné pro 

realizaci produktu, kde určujíadle potřeb: 

• cíle jakosti a požadavkyana produkt 

• potřebu vytvořit procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, které jsou 

specifické proaprodukt 

• požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování kontrole a 

zkoušení, které jsou specifické proaprodukt a kritéria pro přijetí produktu 

• záznamy potřebné pro poskytnutíadůkazu, realizační procesy a výsledný 

produkt splňují požadavky 

Neurčí-li jednatelajinak, jsou výstupy z plánováníarealizace produktu zpravidla ve 

formě: 

- směrnic jakosti - pro zajištění systému řízení a nebo 

- příkazů jednatele - ředitele 

- ceníků, katalogů, prezentačních CD,… 

4.7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi 

 Určování požadavků týkajících se produktu 

 Organizace máav příručce jakosti stanovenou povinnost určovat požadavky 

specifikovanéazákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, 

požadavky, které zákazníkaneuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo 

zamýšlené použití, je-li známo, zákonné požadavky a požadavkyapředpisů vztahující 
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se k výrobku. Tyto postupy jsoumdefinovány ve směrnici Řízení obchodu a 

poskytování služeb. 

 

 Přezkoumání požadavků týkajících se služeb 

 Ve směrnici Řízení obchodu a poskytování služeb jsou stanovenyazávazné 

postupy při projednávání poptávky, nabídky, objednávky, kupníasmlouvy, dodatků a 

změn těchto aktů z hlediska požadavků zákazníka, z právního hlediska a taktéž 

souvisejících marketingovýchačinností. Cílem je sjednotit postup při poskytování 

služeb.  Proces přezkoumání požadavků zákazníka má následující postup: 

• První kontakt se zákazníkem je zpravidla telefonicky, kdy je osloven, zda má 

zájem o poskytované služby.  

• V případě že projeví zájem, je mu zaslána naše nabídka. 

• Pokud jeho zájem přetrvá, je domluvena nezávazná schůzka s naším 

obchodním zástupcem 

• Obchodní zástupce projedná se zákazníkem všechny jeho požadavky 

• Provede zápis o jeho požadavcích, který poté projedná s jednatelem 

společnosti. 

• Pokud to zákazník vyžaduje je smlouva a poskytnuté služby upraveny jeho 

potřebám, s ohledem na možnosti společnosti. 

 

Komunikace se zákazníkem 

 Organizace má povinnostaurčovat a uplatňovat efektivní mechanismy  

pro komunikování se zákazníkem s ohledem na informace o výrobku, vyřizování 

poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich dodatků, a zpětnou vazbu  

od zákazníka, včetně stížností zákazníka. 

 Společnost využívá k oslovování zákazníků telemarketingového centra, kdy 

Junior konzultanti kontaktují telefonicky vybrané společnosti a nabízí dané služby. 

Pro tento účel má společnost vytvořen elektronický systém, kde jsou zaznamenávány 

veškeré poznatky z průběhu komunikace se zákazníkem. 

 Povinností všech zaměstnanců je informovat jednatele o všech důležitých 

poznatcích získaných od zákazníka. Jednatel na základě těchto podmětů nastaví 

vhodná opatření.  
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 Každý zákazník má svoji elektronickou kartu, kde jsou o něm uloženy veškeré 

důležité informace. Všichni zaměstnanci jsou povinni do této karty zapisovat veškeré 

informace o komunikaci se zákazníkem. Tato karta součastně obsahuje možnost 

plánování dalšího kontaktu, kdy při využití této funkce systém upozorní v daný 

okamžik zaměstnance, že má zákazníka kontaktovat. V případě, že tento zaměstnanec 

není přítomen nebo je zaneprázdněn je automaticky toto upozornění předáno 

přítomnému zaměstnanci na stejné pozici. Toto zajišťuje, že je zákazník vždy 

kontaktován v dobu, ve kterou o to požádá.  

4.7.3 Návrh a vývoj 

 Požadavky této kapitoly normy nejsou dokumentovány vzhledem k tomu, že 

společnost se vývojem a návrhem produktu v současné době nezabývá. Tato kapitola 

je v SMJ dotčeného subjektu vzhledem k povaze obchodní činnosti předmětem 

vyloučení. 

4.7.4 Nakupování 
 Tato kapitola příručky jakosti určuje a stanovuje postupy činností a 

zodpovědností v procesu nakupování odainformací přes vlastní nákupaa následné 

ověřování nakupovanéhoavýrobku. Jejím cílem jeasoulad nakupovaného produktu se 

specifikovanými požadavky, optimalizace kvality nakupovaných materiálů, 

subdodávek, zboží a služeb od vytypovaných dodavatelů. 

 

 Základem pro zajištěníamateriálu u externího dodavatele je požadavek. 

Zajištění dodávky u dodavatele je realizováno formou objednávky. Výběr dodavatele 

je prováděn ve spolupráci s pracovníky zainteresovanými objednáváním. Dodavatel je 

hodnocen a schvalován dle následujících kritérií: 

• možnost plnění specifikovaných požadavků dodávky, dodací podmínky, 

termín dodání, jakost přístrojů (služeb), cena, platební podmínky 

• možnost výběru vhodného druhu zboží, polotovarů či zboží, zejména 

z hlediska jeho ceny, jakosti, možnosti splnění objemu dodávky, termínu 

dodávky, způsobu vyskladnění, dopravy a vykládky. 

• prokázání způsobilosti produktů a dodavatelů příslušnými doklady dle 

legislativy a technických požadavků 
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 Na realizaci zakázek se podílí kvalifikovaný personál (viz záznam: Plán 

školení, Stanovení a doložení kvalifikačních předpokladů, Organizační řád, Pracovní 

smlouvy a popisy pracovních funkcí) 

 Nové dodavatele navrhuje a schvaluje jednatel společnosti. Tito jsou vedeni 

v databázi dodavatelů a jsou pravidelně hodnoceni 

4.7.5 Řízení výroby a poskytování služeb  
 Cílem dotčeného subjektu je realizovat činnosti v souladu se specifikovanými 

požadavky zákazníka. Společnost se nezabývá výrobou, ale pouze obchodem a 

poskytováním služeb. Pro tytoapostupy je vytvořena samostatnáasměrnice. Účelem 

směrnice je stanovit zásady proaidentifikaci a plánování procesů obchodu, který 

přímo ovlivňuje jakost. K řízenýmapodmínkám u dotčeného subjektu patří: 

• Postupy specifikující proces 

• Dodržování právních a normativních předpisů, bezpečnostních předpisů a 

hygienických předpisů 

• Sledování, řízení a schvalování parametrů procesů a zařízení 

• Kritéria provádění  

• Provádění pravidelných oprav a údržby strojního zařízení k trvalé způsobilosti 

procesu 

 

Ve zbývajícím textu je dokumentovaný postup pro řízení poskytování služby. 

 Získání zakázky 

 Za získání zakázky a za uplatňování dokumentovaných postupů při zakázce 

zodpovídá jednatel společnosti. K získání zakázky společnost používá standardní 

marketingové nástroje, především telemarketing, což je velmi účinné a je možné tuto 

aktivitu směřovat na konkrétní segmenty trhu. Potenciálním zákazníkům je  

na požádání zasílám návrh smlouvy, který obsahuje základní informace o zaváděném 

systému.  

 Další způsob získání zákazníků je obchodní zástupce, propagaci a internetové 

stránky. Společnost získává zakázky převážně přímou nabídkou odběrateli 

prostřednictvím obchodních zástupců nebo na základě poptávky zákazníka, nebo na 

základě dlouhodobé spokojenosti zákazníků.  
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  K evidenci získaných zakázek používá společnost software KELWIN. Za 

přezkoumání poptávky je zodpovědný obchodní zástupce, který je pověřený danou 

lokalitou. Na základě přijaté poptávky zodpovědný pracovník vypracuje nabídku, 

která je poté adresována většinou emailem odběrateli. Cenová nabídka je zpracována 

na základě ceníku. Odběratel na základě nabídky, objednává (objednávky jsou 

přijímány převážně elektronicky e-mailem, faxem, písemně,…). Objednávky, které 

společnost přijala od zákazníka, jsou evidovány v ekonomickém úseku a jsou vedeny 

v systému KELWIN. Za přezkoumání objednávky se považuje její zaevidování a 

uložení do systému KELWIN. O případném uzavření smlouvy rozhoduje jednatel 

společnosti na poradě. Za přezkoumání KS je zodpovědný jednatel společnosti a za 

její přezkoumání je považován její podpis jednatelem.  

Objednávky (získané zakázky) společnost eviduje v elektronické podobě v systému 

KELWIN. Každá zaevidovaná objednávka je založena do pořadače s přijatými 

objednávkami. Založené objednávky jsou seřazeny podle zákazníka.   

 
 Plánování zakázky 

 Zakázka je časově plánována tak, aby byl splněn námi potvrzený termín ve 

smlouvě. Vzhledem k tomu, že je k plnění zakázky důležitá součinnost zákazníka, je 

termín plnění flexibilní. 

 

 Realizace zakázky 

    Uzavřená zakázka je na základě rozhodnutí jednatele přiřazena konzultantovi 

s volnou kapacitou. Po přiřazení společnosti je veškerý průběh zakázky řízen daným 

konzultantem. Ten je povinen nejpozději do jednoho týdne kontaktovat vybranou 

společnost a začít s domluvou zavádění systému. Na první schůzce předá konzultant 

potřebné dokumenty zákazníkovy (specifikované ve smlouvě). Dále postupuje podle 

standardizovaného postupu. Systém zavede během deseti schůzek, kdy z každé 

schůzky vytváří záznam o provedení práce. Na základě těchto záznamů je ohodnocen. 

Po zavedení následuje účast na certifikačním auditu. Datum certifikace je uloženo  

do systému KELWIN.  

 Společnost pravidelně sleduje stav pohledávek po splatnosti.     
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 Výstupní kontrola 

 Před každým certifikačním auditem provede nezávislý auditor kontrolu 

systému, za potvrzení správnosti se považuje zpráva z interního auditu. 

  

 Ukončení zakázky 

 Zakázka je ukončena převzetím certifikátu a zprávy z auditu. V systému 

KELWIN je zakázka uzavřena. Papírový výtisk smlouvy je uložen do pořadače  

s vyřízenými smlouvami. Vyřízené zakázky jsou uložené dle zákazníka. 

               Po ukončení účetního období jsou pořadače uloženy ve spisovně (viz 

záznam: Skartační a spisovní řád). 

 

4.7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení 
 

Vzhledem k tomu, že společnost nevyužívá pro svoji činnost žádná měřící a 

monitorovací zařízení je tato kapitola vyloučena. 

4.8  Shrnutí poznatků ke kapitole Realizace 

produktu 
 Společnost se nezabývá výrobou, je pouze poskytovatelem služeb, i přesto je 

brán velký ohled na zákaznický servis, zejména na plánování a samotnou realizaci 

služby, kdy je každému zákazníkovi věnována maximální pozornost.  

4.9 Měření, analýza, zlepšování 
 Kontrola, zkoušení, měření a následná analýza jeaneoddělitelnou součástí 

všech procesůaspolečnosti. 

Pro monitorování, měření, analýzy a zlepšování v oblastech:  

• prokázáníashody produktu, 

• zajištění shody systému managementu jakosti,  

• neustálé zlepšování  

jsou plánovány aauplatňovány procesy dle následných článků 

Utajený interní postup 
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4.9.1 Spokojenost zákazníka 

 Spokojenost zákazníka je v podmínkách Společnosti možno sledovat 

v několika hlavnícharovinách: 

• po příjmu poptávky následuje zpracování nabídky, předávané 

zákazníkovi; 

• po získané objednávce následuje v některých případech uzavření 

smlouvy o dílo se zákazníkem; 

• pracovníci se vždy řídí pokyny jednatele, 

 PVJ provádímvyhodnocení spokojenosti zákazníka na základě získaných 

informací např. z:  

• zákaznický dotazník; 
 

 Otázky obsažené v původním dotazníku: 

 Jak jste spokojen s kvalitou prováděných prací? 

 Jak jste spokojen s dodržením termínu provedených prací? 

 Jak jste spokojen s cenou provedených prací? 

 Jak hodnotíte úroveň komunikace, vystupování, chování zaměstnanců naší 

 firmy? 

 Jak jste spokojen s řešením problémů, pokud nějaké nastaly? 

 Jak celkově hodnotíte splnění Vašich očekávání, požadavků? 

 Přemýšlíte, že využijete služeb naší společnosti i v budoucnu? 

 

• hodnocení ekonomických ukazatelů Společnosti - Zisk společnosti 

• hodnocení obchodu - Počet získaných aktivních zákazníků 

• různé podněty zákazníků – na základě komunikace obchodních 

zástupců se zákazníkem PVJ provádí opatření směřující ke zlepšení 

vztahu se zákazníkem 

• zprávy v různých sdělovacích prostředcích – TV, Internet, noviny, 

odborné časopisy 

• marketingové informace - viz. hodnocení zákazníkem 
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 Odpovědnost za provedení analýzy spokojenosti má PVJ. Analýza je 

předmětem jednání v rámci přezkoumávání systému managementu jakosti vedením.  

 Všichni pracovníci společnosti jsou povinni se aktivně zapojit do sběru 

informací o spokojenosti zákazníků s činností společnosti. Každý pracovník je 

povinen neprodleně informovat jednatele společnosti o jakýchkoliv negativních 

signálech od zákazníků nebo jiných stran na činnost společnosti.   

 Získané informace jsou používány pro zlepšování uspokojování požadavků a 

očekávání zákazníků. 

4.9.2 Interní audit 

 Hlavními vstupyapro proces interních auditů jsou stanovené cíle společnosti a 

informace o změnáchauvnitř organizace nebo chronických nedostatcích. Představitel 

vedení pro jakost zpracovává plán interních auditů jakosti tak, aby každý hlavní 

proces přímo ovlivňující jakost výrobků a spokojenost zákazníků byl prověřen 

minimálně jednou ročně. Plánaauditů je schvalován představitelem pro jakost. Audity 

jsou prováděny kvalifikovanými internímiaauditory, kdy výsledkem auditů jsou jen 

fakta podložená objektivními důkazy. Zaastanovení opatření k nápravě v případě 

zjištění vad, nedostatků nebo jinýchanežádoucích situací zodpovídá příslušný 

odpovědný pracovník prověřovanéhoaútvaru. Pro ověření plnění opatření k nápravě a 

jejich účinnosti jsou prováděny následné audity vedením společnosti, systematicky 

přezkoumává účinnost systému řízení na základě výsledků auditů zpracovaných  

do zprávy, kterou předkládá představitel vedení pro jakost. 

 

 Hlavním výstupem je popismshody reálného stavu s požadavky a 

dokumentované zlepšení procesu nebo výrobku zabezpečující spokojenost zákazníků 

a efektivitu činností společnosti. 

4.9.3 Monitorování a měření produktu 
 Společnost provádí systematickéaměření a monitorování produktu s cílem 

zajistit shodu se specifikovanými požadavky a k získání podkladů pro zlepšování ve 

prospěch zákazníka. Vedení společnostiamá odpovědnost za zajištění potřebných 

zdrojů pro zajištění těchto činností. 
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 Jednotlivé druhymkontrol, rozsah, četnost, požadavky na kvalifikaci 

pracovníků, měřicí zařízení a provádění záznamů včetně odpovědností je součástí 

celého nadefinovanéhoasystému managementu jakosti.  

 Zjištěné neshody jsou zaznamenány a oznámeny PVJ, který je odpovědný za 

řízení neshod. 

Tyto postupy se týkají: 

• kontrol a zkoušek vstupů - vstupnímkontrola se provádí v souladu 

v dokumentovaným postupem kapitoly Nakupování v příručce jakosti  a 

postupem nákupu a kontrol vstupůapopsaných ve směrnici Řízení obchodu a 

poskytováníaslužeb   

• kontrol a zkoušek v průběhu procesu - průběžná kontrola, jedná se především 

o kontroly v rámci hlavního procesu, kontrolyapracovní činnosti, výkazy 

práce závěrečné audity vazaváděných společnostech apod. Ze všech činností 

jsou vedeny záznamy. Odpovědnost za dohledatelnost a uložení těchto 

záznamů má PVJ.    

• kontrol výstupních – kontrolaazboží nebo služby před předáním zákazníkovi, 

dokladem jsou dodací listy, faktury, zprávy z auditů,…   

 Výsledky a poznatky z měření aamonitorování produktu jsou minimálně při 

přezkoumávání SMJ vedenímaanalyzovány a jsou přijata příslušná opatření k nápravě 

či preventivní opatření. 

4.9.4 Řízení neshodného produktu  
 Identifikace neshodnéhoavýrobku (NV) se provádí v etapě nákupu, výroby a 

montáže označením barevnouaznačkou nebo visačkou. Opakovanému výskytu NV je 

zabraňováno přijímáním opatření kanápravě a preventivními opatřeními. 

 Vzhledem k tomu že společnost zamdobu svojí činnosti neměla žádný 

neshodný produkt je tato kapitola spíšeaformální, aby byly dodrženy požadavky 

normy. 
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4.9.5 Analýza údajů 

 K tomu, aby se prokázala vhodnostaa efektivnost systému řízení jakosti a aby 

se vyhodnotilo, kde lze provádět neustáléazlepšování systému jakosti, má společnost 

stanoveny, shromážděny a analyzoványavhodné údaje. To zahrnuje údaje získané 

z monitorování aaměření. 

Analýzy poskytujíainformace především z těchto zdrojů: 

• spokojenost zákazníka – dotazníky a náhodně získané informace 

z telefonického kontaktu – dotazníky jsou uloženy u PVJ, po provedení 

analýzy jsou archivovány dle spisového a skartačního řádu.  

• shody s požadavky na výrobek 

• hodnocení dodavatelů – dotazník hodnocení dodavatele 

• reklamací – počet reklamací zmíněný v zprávě PVJ o SMJ 

• analýzy výsledků měření procesů dle kritérií z mapy procesů – roční zisk, 

počet zakázek 

• ze znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní 

opatření 

Za naplnění tohoto prvku zodpovídá PVJ. 

 Záznamy jsou uloženy u PVJ. PVJ výsledky analýz předkládá vedení 

společnosti. Jedná se především o analýzu hodnocení dodavatelů, analýzu hodnocení 

zákazníkem, případně další analýzy, vždy 1x ročně na poradě vedení společnosti. 

 Zde je opět silný potenciál pro zlepšení zejména u analýzy hodnocení 

zákazníkem, kdy je tato analýza prováděna, avšak závěry z ní jsou často zkreslené či 

nedostatečné. Jednotlivé otázky nejsou vyhodnocovány a i jejich vypovídající 

hodnota není příliš vysoká, jelikož se jedná o dotazník velmi obecný, využívaný jako 

vzor pro zákazníky, bez jakýchkoliv obsahových úprav. 

4.9.6 Zlepšování 
 

 Dotčený subjekt využívá pro neustálé zlepšováníaefektivnosti systému 

managementu jakosti politiky jakosti, cílů a úkolůajakosti, výsledků z přezkoumání 
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vedením, interní audity, analýzyaúdajů, výsledky z měření spokojenosti 

zainteresovaných skupin, měření aamonitorování procesů. 

 Hlavními vstupy proaproces opatření k nápravě a preventivní opatření jsou 

informace o nedostatcích v jednotlivých procesech získávané odpovědnými 

vedoucími pracovníky naazákladě upozornění pracovníků, interních a externích 

auditů, rozborů záznamů oakvalitě, reklamací zákazníků, rozboruanákladů, sledování 

spokojenosti zákazníků. 

4.10 Shrnutí poznatků ke kapitole Měření, 

analýza, zlepšování 
 

 Hlavními nedostatky v této oblasti vidím zejména v kapitole spokojenost 

zákazníka, kdy má PVJ provádět analýzu na základě: 

• Dotazníků spokojenosti zákazníka - Jak už bylo řečeno tento dotazník 

není aktuální, otázky nejsou dostatečně vypovídající 

• Různých podmětů zákazníků  - tyto podměty často nejsou brány 

v potaz 

  

 Interní audity jsou zajištěny týmem vlastních auditorů, a probíhají v souladu 

s normou ISO 19 011.  

 Ostatní kapitoly splňují požadavky normy. Postupy pro jejich plnění jsou 

definovány v příručce jakosti a příslušných směrnicích. 
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4.11  Analýza SMJ z hlediska praxe 
ve společnosti 
 

Vzhledem k tomu, že v dotčeném subjektu pracuji již delší dobu a byl jsem 

přítomen při certifikačním i dozorovém auditu, mám poměrně velký přehled o většině 

procesů v této společnosti. Na základě zkušeností získaných během mé praxe ve 

společnosti jsem schopen dát značné množství podmětů pro zlepšování. Z mého 

pohledu je ve společnosti velké množství neřešených problémů.  

 Je to zejména: 

 Problém nastávající zejména v praxi při realizaci a naplňování některých 

procesů. Jedná se o procesyav obchodní sekci, kde sice je pomformální stránce 

všechno v pořádku, ovšem skutečnéanaplňování některých požadavkůanedosahuje 

požadované úrovně. Jedná se zejména o systém měření spokojenosti zákazníků, který 

není systematicky a efektivněařízen a zjištěné požadavky zákazníků nejsou 

v dostatečné míře realizovány, jako podklad pro systematické uspokojování potřeb 

zákazníků.  Společnost se nacházímve stagnaci prodejních aktivit, která je 

způsobena zejména vývojem v oblasti poskytování služeb a nedostatky v analyzování 

požadavků zákazníka, který si může přát službu s jinými užitnými vlastnostmi, než 

která je mu nabízena nyní. 

 Dalším problémem jsou také nedostatky v komunikaci se zákazníky. 

Komunikace neprobíhá systémově. Jsou dokumentovány pouze některé informace o 

zasílání informačních a propagačních podkladů. 

 Tyto závěry, jsou podloženy mým více jak ročním působením ve společnosti, 

Následně jsem tyto závěry ověřil nezávislou anonymní metodou sebehodnocení. 

(Kap.4.12Analýza SMJ dotčeného subjektu metodou sebehodnocení ) 
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4.12 Analýza SMJ dotčeného subjektu 

metodou sebehodnocení  
 Metoduisebehodnocení jsem použilijako jednu z metod měření a monitorování 

úrovně systému managementu jakosti vaorganizaci. Hlavním účelem analýzy 

sebehodnocení bylo vyzkoušet tutoametodu a analyzovat úroveň SMJ z hlediska 

pracovníků v jednotlivýchapozicích. Totoaměření však současně podává informaci o 

momentální úrovniajednotlivých měřených oblastí. Následně navrhnu příslušná 

opatření ke zlepšení či nápravě, která budou vycházet i z dalšíchametod měření a 

monitorování. 

  

4.12.1  Metodika sebehodnocení 
 

 Jde o poměrně jednoduchou avšak účinnou metodu odhalování systémových 

nedostatků. Norma ISO 9004 definuje otázky, týkající se jednotlivých kapitol, tak aby 

pokryly celý systém řízení jakosti.  

Tyto otázky jsou roztříděny podle kapitol do jednoduchého dotazníku, který vyplní 

zaměstnanci na střední úrovni managementu, nejlépe ze všech oddělení, tak aby byl prověřen 

systém komplexně v celém podniku. Odpovídat lze v rozmezí 1-5 kdy význam jednotlivých 

hodnot je uveden v následující tabulce (Tab. 2: Úrovně vyzrálosti z hlediska výkonnosti) 
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Tab. 2: Úrovně vyzrálosti z hlediska výkonnosti 

Úroveň 

vyzrálosti 

Úroveň výkonnosti Návod 

1 Přístup není vytvořen Bez zjevného systematického přístupu, žádné 

výsledky, špatné výsledky nebo nepředvídatelné 

výsledky. 

2 Reaktivní přístup Systematický přístup na základě problémů nebo 

prevence, k dispozici minimální údaje o výsledcích 

zlepšování. 

3 Stabilní systémový přístup Systematický procesní přístup, počáteční etapa 

systematického zlepšování, k dispozici údaje o shodě 

s cíli a existence trendů zlepšování. 

4 Zdůrazněno neustálé 

zlepšování 

Proces zlepšování je zaveden, dobré výsledky a trvalé 

trendy zlepšování. 

5 Výkonnost nejlepšího v 

dané třídě 

Dobře zavedený proces zlepšování, doloženy 

výsledky benchmarkingu nejlepšího v dané třídě. 

Pramen: Komentované vydání návrhů norem ISO/DIS 9000:2000, 

ISO/DIS9001:2000,  ISO/DIS 9004:2000 

 

Respondenti vyplňují dotazník anonymně, aby byly odstraněny případné obavy 

z postihů za špatné hodnocení. 

Po vyplnění jsou data zapsána do tabulky pro vyhodnocení (Příloha č.4) stěžejní 

hodnotou je průměr všech odpovědí, značí úroveň vyzrálosti systému (Tab. 2) V případě, že 

je dosažená hodnota nižší jak 3, je nezbytné provést nápravná opatření pro zkvalitnění celého 

systému. 

Pro odhalení konkrétních nedostatků (oblastí systému) je vhodné provést i analýzu 

jednotlivých odpovědí, z nichž každá odpovídá na stav určité oblasti systému. Pro názornost 

tohoto vyhodnocení je vhodné využít síťového grafu. Na základě této podrobné analýzy je 

možné vyvodit nápravná konkrétní nápravná opatření zaměřená na danou oblast systému. 

4.12.2  Vyhodnocení analýzy sebehodnocení 

 Dotazníky vyplnilo celkem 5 pracovníků ze všech oddělení – Obchod, konzult 

team, telemarketing. Výsledky dle otázek a oblastí normy jsou zpracovány do tabulky 

(Příloha č.4). Celkový průměr dosahuje hodnoty 2,9b (Tab. 2), což znamená celkovou 
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úroveň stabilního systémového přístupu, počáteční etapy systematického zlepšování, 

kdy jsou k dispozici údaje o shodě s cíly a o trendech. 

 Problém je však zřetelný až při analýze jednotlivých odpovědí, kde zaostávají 

odpovědi, které se týkají zákazníka. Konkrétní vyhodnocení bude obsahem 

následujících kapitol.  

 

Otázky k sebehodnocení vychází z normy EN ISO 9004 (18). 
a 

5.2 Potřebyaa očekávání zainteresovanýchastran, zákonné požadavky 

1. Organizace v pravidelnýchaintervalech zjišťuje potřeby a očekávání zákazníků. 

2. Organizace zjišťuje potřeby-pracovníků proajejich uznání, pracovní spokojenost, 

odbornou způsobilost a potřeby pro jejichaodborný růst. 

3. Organizace zjišťuje potřeby aaočekávání jiných zainteresovaných stran. 

4. Jak organizace stanovuje svéapožadavky? 

 

5.3 Politika jakosti 

5. Politiky jakostiazajišťuje, že potřeby a očekáváníazákazníků a jiných zainteresovaných 

stranajsou pochopeny. 

6. Politika jakosti vede kaviditelným a očekávanýmazlepšením. 

 

5.4 Plánování 

7. Cíle politikyajakosti jsou převáděny naaměřitelné cíle. 

8. Cíle politikyakvality jsou rozvinuty na každouaúroveň managementu, aby se zabezpečilo 

přispění jednotlivce kaúspěchu. 

 

5.5 Správa 

9. Pomocí systémuamanagementu jakosti se zajišťuje, žeaprocesy jsou optimalizoványatak, 

aby se dosáhlo předvídatelných výsledků při minimálních nákladech. 

10. Pomocí systému managementu jakosti seazabezpečují jasně stanovené odpovědnosti, 

které se sdělí všemaúrovním. 

 

5.6 Přezkoumání vedením organizace 

11. Jak přezkoumáníavedením povede k optimálnímuaprovoznímu systému? 

 

6.2 Pracovníci 

12. Organizace prosazuje pochopení úloh, odpovědností a zapojení. 
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13. Organizace zabezpečuje, aby úroveň odbornéazpůsobilosti každého jednotlivce 

odpovídala současným a budoucímapotřebám. 

 

6.3 Infrastruktura 

14. Organizace zabezpečuje, aby infrastrukturaaodpovídala optimálnímu dosahování politiky 

a cílů. 

15. Organizace zvažuje optimální využíváníapřírodních zdrojů. 

 

6.4 Pracovní prostředí 

16. Organizace pro účely prosazováníamotivace, spokojenosti, rozvoje a výkonnosti svých 

pracovníků řídí pracovníaprostředí. 

 

6.5 Informace 

17. Organizace zabezpečuje, aby příslušné informaceabyly snadno dostupné pro rozhodování 

založené naafaktech. 

 

6.8 Finance 

18. Organizaceaplánuje, poskytuje, řídí a monitoruje finanční zdroje za účelem udržování 

efektivního a účinnéhoasystému managementu jakosti. 

19. Organizace zabezpečuje povědomíapracovníků o propojení jakosti aanákladů. 

 

7.2 Procesy týkající se zainteresovaných stran 

20. Organizace nadefinovalaaprocesy týkající zákazníka, aby zohlednilaajeho potřeby. 

21. Organizaceanadefinovala procesy týkající se jiných zainteresovaných stran, aby 

zohlednila jejichapotřeby. 

22. Jak se v praxiařídí všechny procesy týkající se zainteresovaných stran? 

 

7.3 Návrh/vývoj 

Jelikož je tato kapitola ve společnosti vyloučena, není možné tuto oblast hodnotit. 

7.4 Nákup 

23. Organizaceanadefinovala procesy nakupování a procesyapartnerství, aby zohlednila 

potřeby. 

24. Jak se v praxi řídí procesy nakupování, včetněakvalifikace, procesy objednávání a 

potřeby? 

25. Jak organizace zajišťuje jakost výrobků odaspecifikace po přijetí? 
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7.5 Činnosti přia výrobě a poskytování služeb 

26. Organizaceanadefinovala procesy výroby a činnosti při poskytování služeb, aby 

zohlednilaapotřeby. 

27. Jak se v praxi řídíaprocesy výroby a činnosti při poskytování služeb, a toaod vstupů až po 

výstupy? 

28. Jak se v procesech výroby a při poskytování služeb odrážejí činnostiatýkající se jakosti, 

jako jsou např. řízení, ověřování aavalidace? 

 

7.6 Řízení měřících a monitorovacíchazařízení 

Jelikož je tato kapitola ve společnosti vyloučena, není možné tuto oblast hodnotit. 

 

8.2 Měření a monitorování 

29. Pro účely analýzy pro zlepšování seazískávají příslušné údaje o spokojenosti zákazníků a 

ostatních zainteresovanýchastran? 

30. Pro účely analýzy proazlepšování se získávají údaje o výrobcích a procesech. 

31. Organizace používáametodiky sebehodnocení systému managementu jakosti pro 

zlepšování celkovéaefektivnosti a účinnosti systému. 

 

8.3 Řízení neshody 

32. Organizace řídíaneshody. 

33. Organizace analyzuje neshody za účelem zlepšování 

 

8.4 Analýza údajů proazlepšování 

34. Organizace používáaanalytických a statistických metod k identifikování hlavních trendů. 

 

8.5 Zlepšovánía 

35. Organizacea využívá nápravné opatření pro hodnocení a odstraňování zaznamenaných 

problémů ovlivňujícíchajejí výkonnost. 

36. Organizace používáapreventivní opatření. 

37. Organizace keazlepšení své výkonnosti používá systematických přístupů ke zlepšování, 

metodik a nástrojůazlepšování. 
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 Z následujícího Graf č. 1 (data příloha č.4) jednoznačněavyplývá, že oblasti, 

které se týkají zákazníka, zainteresovanýchmstran a měření spokojenosti 

zainteresovaných stran, mají nejhorší bodové ohodnocení. Konkrétněase jedná o 

kapitoly: 5.2 Potřeby a očekáváníazainteresovaných stran.  7.2 Procesyatýkající se 

zainteresovaných stran. 8.2 Měření aamonitorování dle normy ISO 9004:2000. 8.4 

Analýza údajůapro zlepšování 

 Další odchylka je zaznamenána v kapitole 5.3 politika jakosti – zde je nutné 

zajistit seznámení všech pracovníků a důslednější dodržování této politiky. 

 Výsledek analýzy sebehodnocenímmpotvrzuje mémpředpoklady uvedené 

v předešlé kapitole. Taktéž potvrzuje obě dvě hypotézy vyslovené v úvodu analytické 

části. Průměrná hodnota sebehodnocení 2,9b potvrzuje první hypotézu, že má 

společnost zaveden stabilní systém, splňujícíapožadavky normy.  

 Dílčí vyhodnocení otázek potvrzujeahypotézu druhou, a to že nejvýznamnější 

systémové problémy jsou zejména v oblasti hodnocení zákazníkem. 

 

Graf č. 1: Vyhodnocení úrovně sebehodnocení 

 
Pramen: Autor 
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4.13  Interní audit  
 V roce 2008, byl nárůst počtu zákazníků nižší než v roce předešlém. Tento jev 

je pravděpodobně způsoben vzrůstající konkurencí na trhu poradenství a světovou 

ekonomickou krizí, která výrazně postihla strojírenskou a stavební činnost, což jsou 

dva segmenty trhu, které nejvíce využívají norem ISO. Tomuto trendu se dá 

jednoznačně bránit zvýšením marketingových aktivit a odlišením se a nabídkou 

dalších produktů, které jsou zákazníkem požadovány. Proto je nezbytná vysoká 

úroveň řízení procesů orientovaných na zákazníka a zjištění všech jeho požadavků a 

jejich důkladná analýza.  

 Z předešlé analýzy vyplynulo, že nastavení právě těchto procesů není 

dostatečně efektivní. Na základě mýchapřipomínek vedení firmyarozhodlo v rámci 

SMJ provést mimořádný interní audit na celýaproces prodeje. Od získávání informací 

od zákazníků, vzájemnouakomunikaci, poptávky přes nabídku a poskytnutí služeb, až 

po systémy měření spokojenosti zákazníků.  

Tab. 3: Plán mimořádného auditu 

Dotčený subjekt     

Plán mimořádného interního auditu - Prodej  

      

Auditoři: Bc. Jiří Hájek Zpracoval: Hájek  

  Tomáš Dvořák Datum: 11.2.2009  

      

      

      

Datum Hodina Útvar Dokumentace SMK a EMS   

11.2.2009 8:00 OS Úvodní pohovor   

 8:15 OS Prověření systému 

managementu kvality dle 

kapitoly 5, 7 a 8 na proces 

prodeje a zaměření na 

zákazníka 

S01 - Řízení 

obchodu a 

poskytování 

služeb 

PJ01 - Příručka 

Jakosti 

 

 

 12:30 OS Závěrečný pohovor   

Pramen: autor 
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 Audit bylaproveden za přítomnosti obchodního zástupce. Při auditu jsem 

vycházel zeazavedených dokumentovaných procesů zejména ze směrnic týkající se 

procesu prodeje a poskytování služeb a příručky jakosti. Auditu proběhl v souladu s 

EN ISO 9001:2000. 

  

Otázky a zjištění z auditu (zkráceno):  

 

1. Jsou analyzoványanerealizované poptávky? 

Ano, ajsou. O každé je záznam aanásledně jsou analyzovány naaporadách 

obchodníků. Avšak souhrnná analýzaachybí. 

 

2. Jsou zjišťovány a naplňoványapotřeby a očekáváníazákazníků? 

Pouze částečně a ne zcela systematicky, dleakapitoly v ISO je požadavek naaměření 

a monitorování spokojenosti zákazníků a vyhodnocení tohoto měření, ale záznam za 

loňský rok nebyl předložen. Poslední záznam byl z roku 2006. 

 

3. Jsou zajišťoványapožadavky a očekáváníazákazníků? 

Dle příručky ano, ale jedinýikomplexní průzkum trhu jsemanašel pouze z roku 2006. 

 

4. Důvěřujeazákazník dodávanýmaslužbám? 

Neexistujíisystémové záznamy o důvěře zákazníka ve služby uváděné na trh. Nebyl 

nalezen žádný měřitelný záznam o důvěře zákazníka ve služby. 

 

5. Je v politice jakostiastanovena a zajištěna přiměřenost proaočekávání a požadavky 

zákazníků? 

Ano politikaajakosti je stanovena. 

 

6.  Jsou zavedeny a udržoványaprocesy zaměřené na zjišťováníapožadavků zákazníků? 

Pravidla stanovenaajsou, ale proces není realizován vasouladu s požadavky normy. 

 

7. Jsou udržovány účelné vztahyase zákazníky? 

Vztahy se zákazníkemaudržovány jsou. Komunikaceavšak neprobíhá systematicky, 

zejména v pokročilém jednání se zákazníkem není dostatečně efektivní. Nebyly 

nalezeny vypovídající záznamy. 
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8. Jak jeaplánováno a řízeno navrhování a vývojaslužeb? 

Tato kapitola je vyloučena, jelikož se společnost touto otázkou dosud nezabývala, 

avšak součastný vývoj na trhu spěje k zavedení i této kapitoly. Existující podněty 

z marketingu a požadavků zákazníků nejsou poměrně často akceptovány. Není brán 

zřetel na všechny informace od zákazníků a obchodních zástupců. 

 

9. Je spokojenostazákazníků prvotním měřítkemaefektivnosti systému  

Dle dokumentaceajsou jedním z měřítek. Zjišťování a měřenímspokojenosti 

zákazníků všakaneodpovídá dostatečně dnešním potřebámaspolečnosti. 

 

Nedostatky zjištěné při interním auditu 

 Hlavníanedostatkem jsem shledalaneefektivní systém měření spokojenosti 

zákazníků a zjišťování informací odmzákazníka. Je prováděno nedostatečným 

způsobem. Získanámdata nejsou podkladem pro dalšímzlepšování. Otázky nejsou 

vypovídající a nesplňujíaaktuální požadavky poskytování služeb.  

  

 Nápravné opatření 

 Byloanavrženo opatření vytvořitazcela nový systém měřenímspokojenosti 

zákazníků a co nejdříve ho rozeslat zákazníkům. Současněadoporučuji přehodnotit 

systém sběru dat a jejich vyhodnocení. 

 Toto moje doporučení jsem dovedl až doarealizační fáze a vyhodnoceníaje 

předmětem dalšíchakapitol. 
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5 Opatření ke zlepšení SMJ 

 Výsledkemaanalýzy SMJ z předchozích kapitol jeanápravné opatření, kteréaby 

podnik měl zavést. Jde se o návrh a realizacianového systému měřeníaspokojenosti 

zákazníků, ze kterého budemmožné sledovat problematickéaokruhy i z časového 

hlediska pro budoucíavyhodnocování trendů. Změnyaoproti původnímu systému 

budou zejména veaformátu, sběru dat, a jejich vyhodnocením. Tentoasystém by měl 

poskytnout komplexní pohled na požadavky zákazníka a dátadalší podměty  

proazlepšování. 

5.1 Měření spokojenosti zákazníků 
 V průběhu března 2009 byl zpracován návrh nového systému měření 

spokojenosti zákazníků tak, aby lépeaodpovídal potřebám firmy. Součástí byl i nový 

dotazník spokojenosti zákazníků (příloha č.6), který umožňujeasystematicky získat 

více informací od zákazníků. Ty mohou býtapodmětem pro další zlepšování. 

5.1.1 Návrh metodiky měření spokojenosti zákazníkem 
 V následujících podkapitolách je navržen dokumentován postup  

pro hodnocení zákazníkem, včetně pravidel vyhodnocení. 

5.1.1.1   Formát dotazníku 

 Zvolil jsem tzv. verbální formát. Tento dotazník má celkem 12 otázek. Jsou 

bodově hodnoceny v rozmezí 1-5, 1 nespokojenost, 5 spokojenost. Toto hodnocení 

jsem vybral záměrně, aby bylo ve stejném formátu jako ostatní hodnocení v podniku 

(např. hodnocení dodavatelů, sebehodnocení). Dotazník je zpracován jak v papírové 

tak v elektronické podobě formou formuláře. 

5.1.1.2  Distribuce a sběr dotazníku 

 Distribuce dotazníku byla zajištěna více komunikačními kanály. V tištěné 

verzi použili dotazník konzultanti, kteří jsou v přímém styku se zákazníkem, ať už při 

interních auditech či při zavadění některých systémů.  Touto cestou byly získány 

informace od zákazníků, se kterými je společnost právě v kontaktu. V elektronické 

formě byl rozesílán formou formuláře všem dosavadním zákazníkům, kteří ho  
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po vyplnění a uložení zaslali zpět. Vzhledem k tomu, že se společnost orientuje pouze 

na české zákazníky, nebylo nutné vytvářet dotazník ve více jazycích. 

 Pro zvýšení návratnosti dotazníků vedení schválilo slevu 10% na poskytované 

služby za vyplněný dotazník. Možnosti zvýšení návratnosti dotazníku jsou uvedeny 

v kapitole o měření spokojenosti zákazníka v teoretické části práce. 

 Vyplněné dotazníky zákazníci předají konzultantovi při certifikačním auditu. 

V případě elektronického dotazníku jej opět mohou zastat konzultantovi. Ten předá 

dotazník PVJ, který jej založí v tištěné podobě do složky zákaznické dotazníky. MJ 

připraví data z dotazníků k analýze, a to tak, že je zapíše do souboru analýza 

hodnocení zákazníkem.xml uloženého na serveru společnosti.Vzor z první analýzy je 

obsahem přílohy č. 5. Tato data byla použita pro vypracování kapitoly 5.1.2 Analýza 

hodnocení zákazníkem. 

 Toho hodnocení bylo provedeno komplexně, dotazníky byly poskytnuty všem 

dosavadním zákazníkům. Po jeho dokončení bude dotazník distribuován standardním 

způsobem, kdy jej konzultant předá zákazníkovi vždy těsně před dokončením práce a 

převezme jej vyplněný při certifikačním auditu. 

5.1.1.3  Struktura dotazníku 

 Dotazník pro průzkum je rozdělen do tří částí, které se zabývají obchodem, 

marketingem, produktem. Dotazník je koncipován tak, aby otázky i odpovědi byly 

jednoznačně kladeny a zabývá se těmi nejpodstatnějšími okruhy. Aby se zvýšila 

návratnost, bral jsem důraz na jednoduchost a stručnost dotazníku - je zde pouze 12 

základních otázek. Z nichž 9 je standardního formátu(hodnocení 1-5). Otázka desátá 

se zabývá komplexním zhodnocením zaváděného systému, hodnotí jednotlivé oblasti, 

opět v rozmezí 1-5. Desátá otázka je zaměřena na elektronickou podporu SMJ. 

Poslední otázka se snaží zjistit, na jaký systém by se měl dotčený subjekt zaměřit 

svoji pozornost.  

5.1.1.4  Volba otázek 

 Pro oblast obchodu jsem zvolil celkem čtyři otázky: 

 Obchod 

1. Spokojenost s rychlostí reakce na Vaše požadavky -  

2. Spokojenost s jednáním našich obchodních zástupců 

3. Spokojenost s cenovou úrovní nabízených služeb. 
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4. Kvalita služeb a zákaznického servisu 

 

 První z nich se zabývá rychlostí reakce na požadavek zákazníka. Jedním 

z faktorů ovlivňující zákazníkovu spokojenost je i včasnost naší reakce, co 

nejrychlejší zaslání návrhu smlouvy, další kontakt zákazníka vždy v okamžiku kdy 

o to požádá. Tím je zanechán od počátku v zákazníkovi pocit, že je mu věnována 

veškerá pozornost. 

 Otázka druhá zjišťuje, jaký dojem zanechají obchodní zástupci na 

zákazníkovi. Ověřuje schopnosti zaměstnanců, kteří mají největší vliv na získání 

zakázky, jedná se o nejdůležitější článek, který iniciuje samotný podpis smlouvy. 

 Otázka třetí se zabývá cenou poskytovaných služeb. Což je v při dnešní 

relativně velké konkurenci významný faktor ovlivňující rozhodnutí zákazníka, zda 

využít našich služeb. 

 Poslední otázka z oblasti obchodu hodnotí komplexní vztah k zákazníkovi, 

tzn. nejen pomoc zákazníkovi s řešením problémů v průběhu zavádění systému, ale i 

při následném udržování systému. 

  

 Oblast marketingu byla pokryta dvěma dotazy: 

 Marketing 

5. Kvalita informačních materiálů 

6. Dostupnost informačních materiálů 

 

Vzhledem k tomu, že oblast norem ISO je v první fázi pro zákazníka „velkou 

neznámou“ je nezbytné, aby právě od nás dostal informace pro něj důležité v co 

nejsrozumitelnější formě. Proto jsem obě otázky zaměřil na informační materiály 

poskytované zákazníkovi. 

 Pátá otázka hodnotí jejich kvalitu, otázku šestou jsem zaměřil na dostupnost 

informačních materiálů. Hodnotí zejména možnost získání propadačních materiálů, 

jakým způsobem jsou přístupné zákazníkovi. Přímo navazuje na otázku předešlou. 

Hlavním důvodem proč jsem volil tuto otázku je, že společnost využívá k oslovení 

zákazníka pouze jedinou přístupovou cestu k zákazníkovi a to formou telemarketingu. 

 

 Poslední oblast je zaměřena na samotnou poskytovanou službu, tedy přímo na 

zákazníky, kteří již podepsali smlouvu. Zařazení těchto otázek jsem volil zejména 
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proto, že se poskytování norem ISO orientuje na firemní zákazníky. Právě ti berou 

velký ohled na reference společnosti, často se sami ptají našich zákazníků, zda byli 

spokojeni. 

 Produkt 

7. Profesionalita a znalosti konzultanta 

8. Časová náročnost (pracnost) zaváděného systémů 

9. Kvalita a zpracování vzorových dokumentů 

10. Jak velkým přínosem pro Vás byly jednotlivé oblasti systému? 

11. Uvítali byste počítačovou podporu systému? 

12. Který ze systémů byste rádi zavedli (zakroužkujte) 

 

 Sedmá otázka se zabývá obecně profesionalitou senior konzultantů z pohledu 

zákazníka. I Přesto že zákazník zpravidla nemá povědomí o SMJ a nemůže 

objektivně posoudit konzultantovi znalosti, je jasné že v něm zaměstnanec zanechá 

dojem profesionálního zkušeného specialisty na ISO normy. 

 Osmá otázka se zabývá časovou náročností pro zákazníka, snaží se zjistit jak 

velký časový fond zabere zákazníkovi jeho spoluúčast na zavádění systému. Jak 

zákazník vnímá čas ztrávený přípravou systému. 

Otázka devátá se zabývá zhodnocením vzorové dokumentace, která je 

předkládána zákazníkovi pro upravení, aby byla pracnost zaváděného systému co 

nejnižší. Tyto vzory významně ovlivňují celé průběh zavádění, je nezbytné, aby 

zákazník v dokumentaci našel všechny vzory dokumentů potřebných k certifikaci. 

Otázka desátá je složena z šesti podoblastí, které se postupně ve společnostech 

zavádí (vedení, personalistika, nákup, metrologie, provoz  a legislativa), každá tato 

oblast byla hodnocena samostatně.  

Otázka jedenáctá se odlišuje svojí formou a byla zařazena na základě podmětů 

od Junior konzultantů, kteří se zmínili že se potencionální zákazníci často dotazují na 

tuto podporu. Tato otázka je jiného formátu, lze na ni odpovědět pouze ANO/NE 

Otázka dvanáctá opět jedna z odlišných otázek – zde měl zákazník možnost 

výběru z několika nejpoužívanějších systémů řízení. Jeho úkolem bylo vybrat systém, 

který by rád implementoval ve své společnosti. Celkem bylo na výběr 6 možností, z 

nichž jedna byla obecná (systém, který není ve výběru) 

Celý dotazník v podobě jaké je předáván zákazníkům naleznete v příloze č. 6. 
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5.1.1.5 Vyhodnocení dotazníků 

Aby byla vypovídací schopnost dotazníků co nejvyšší, je samostatně hodnocena 

každá otázka. Získané dotazníky jsou roztříděny dle oboru zaměření firmy (obchodní, 

stavební, výrobní) dále byly rozděleny dle jednotlivých konzultantů, kteří měli 

daného zákazníka na starost. Toto rozdělení umožňuje bližší identifikaci problému při 

zjištění odchylky. 

Jednotlivé otázky jsou vyhodnocovány několika způsoby:  

Standardní vyhodnocení: Zjištění průměrné hodnoty:Mezní hodnota je 3. 

Pokud je hodnocení nižší jak tato hodnota je nezbytní zavést nápravné opatření, 

pokud je vyšší, avšak nepřesahuje hodnotu 4 je uvedeno doporučení ke zlepšení. Toto 

doporučení není závazné. Pokud je průměrné hodnocení vyšší jak 4, je automaticky 

doporučeno zachovat stávající trend.  

Při hodnocení je dále zohledněno procentuelním vyjádření četností jednotlivých 

odpovědí. V případě že se vyskytne společnost, která se výrazně liší svým 

hodnocením, je řešena individuálně komunikací PVJ se zástupcem společnosti.  

Vyhodnocení dle oborového zařazení – U otázek kde je možnost ovlivnění 

hodnocení oborovým zařazením firmy, je provedeno roztřídění dle oborů. Tzn. 

otazníky jsou roztříděny dle oborů zprůměrovány a vyhodnoceny samostatně do 

grafu. Z hodnocení vyplyne, který obor je v dané oblasti problematický. 

Vyhodnocení dle konzultantů – Toto vyhodnocení je použito u otázek, kde má 

konzultant a jeho zkušenosti přímý vliv na výsledek tohoto hodnocení. Tzn. 

Dotazníky jsou roztříděny dle konzultantu, u každého konzultanta ze zjištěna 

průměrná spokojenost firem opět dle oborů. To zajišťuje snadné zjištění, ve které 

oblasti má daný konzultant lepší výsledky. Např. pokud má konzultant zkušenosti ve 

stavebnictví, neznamená to, že dokáže stejně uspokojit výrobní firmu.  

Souhrnné vyhodnocení – Na závěr vyhodnocení všech dílčích otázek provést 

souhrnné hodnocení všech otázek. Při průměru horším jak 3 přepracovat celý systém 

řízení, zvážit politiku a cíle společnosti atd., při hodnocení 3 a výše by měla 

dostačovat pro nápravu systému náprava dílčích opatření.  

Jakým způsobem postupovat u jednotlivých otázek je uvedeno v následující 

tabulce. 
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Tab. 4: Vyhodnocení jednotlivých otázek 
Otázka Druh vyhodnocení 

1. Spokojenost s rychlostí reakce na Vaše 

požadavky  

Standardní vyhodnocení 

2. Spokojenost s jednáním našich obchodních 

zástupců 

Standardní vyhodnocení 

3. Spokojenost s cenovou úrovní nabízených 

služeb. 

Standardní vyhodnocení 

Vyhodnocení dle oborového zařazení 

4. Kvalita služeb a zákaznického servisu Standardní vyhodnocení 

5. Kvalita informačních materiálů Standardní vyhodnocení 

6. Dostupnost informačních materiálů Standardní vyhodnocení 

7. Profesionalita a znalosti konzultanta Standardní vyhodnocení 

Vyhodnocení dle konzultantů 

8. Časová náročnost (pracnost) zaváděného 

systémů 

Standardní vyhodnocení 

9. Kvalita  a zpracování vzorových dokumentů Standardní vyhodnocení 

Vyhodnocení dle oborového zařazení 

10. Jak velkým přínosem pro Vás byly jednotlivé 

oblasti systému? 

Standardní vyhodnocení 

Vyhodnocení dle oborového zařazení 

Vyhodnocení dle konzultantů 

11. Uvítali byste počítačovou podporu systému? Formát ANO/NE (Pokud více jak 70% ano, 

zavést opatření) 

12. Který ze systémů byste rádi zavedli 

(zakroužkujte) 

Formát zakroužkuj vyhovující: Rozdělení do 

grafu dle četnosti odpovědí: soustředit 

pozornost na dvě nejvyšší zastoupení 

Pozn. U otázky 10. Nejdříve vyhodnotit samostatně výsledky jednotlivých oblastí, při 

vyhodnocení dle konzultantů hodnotit souhrnně všechny oblasti (vedení, personalistika, 

nákup, provoz, legislativa, metrologie) 

5.1.1.6 Odpovědnosti 

 Za získání vyplněného dotazníků je odpovědný přidělený konzultant. 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy do šanonu s označením hodnocení zákazníkem, 

roztříděny podle roku. 

Za zpracování dotazníků je odpovědný MJ, který získaná data předá v ucelené 

podobě PVJ. Ten je odpovědný za jejich vyhodnocení a návrh opatření k jejich 

zlepšení. Toto vyhodnocení provádí vždy 1x ročně. 

Vždy 1x za dva roky PVJ přehodnotí aktuálnost otázek v dotazníku, dle uvážení 

je zamění tak, aby vyhovovaly potřebám společnosti.  
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5.1.2 Analýza hodnocení zákazníkem 

 V této analýze jsou vyhodnoceny získané dotazníky. Je provedena komplexní 

analýza, aby bylo možné dále rozvíjet společnost podle požadavků zákazníka.  

 Sběr informací od zákazníků probíhal v období od počátku března do konce 

května 2009. Celkem odpovědělo 56 zákazníků, což je přibližně 35% všech 

zákazníků společnosti. Z hlediska celkového počtu zákazníků považuji počet 

účastníků průzkumu za vypovídající. 

5.1.2.1 Vyhodnocení otázky č.1 (Spokojenost s rychlostí reakce na Vaše 

požadavky) 

 

Graf č. 2: Vyhodnocení otázky č.1: Spokojenost s rychlostí reakce na Vaše požadavky 

 
 Pramen: Autor 

 U této otázky dosahuje průměrná hodnota spokojenosti hodnoty 4b. Což je 

velmi dobrý výsledek, žádný ze zákazníků nezvolil hodnotu 1. Tohoto výsledku je 

dosaženo díky velmi propracovanému systému oslovování zákazníků, viz analýza 

SMJ - 4.7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi(komunikace se zákazníkem). U 

výsledků vyšších jak 4 není nutno provádět žádná opatření, doporučuji zachovat 

stávající trend. 



83 

 

5.1.2.2 Vyhodnocení otázky č.2 (Spokojenost s jednáním našich obchodních 

zástupců) 

Graf č. 3: Vyhodnocení otázky č.2.: Spokojenost s jednáním obchodních zástupců 

 
 Pramen: Autor 

 

 Vzhledem k množství zkušeností obchodních zástupců dopadl výsledek této 

otázky velmi dobře. Průměrná hodnota se blíží ke čtyřem bodům, což značí 

spokojeného zákazníka. 

 Vzhledem k tomu, že bylo u této otázky dosaženo vynikajícího výsledku, 

nepovažuji za nutné ji dále analyzovat. Při rozdělení spokojenosti firem dle oboru 

byly odchylky minimální. 

 Doporučení: 

 Schopnosti obchodních zástupců jsou na velmi vysovké úrovni, doporučuji 

zachovat stávající motivační systém, založený na počtu uzavřených smluv. 

5.1.2.3 Vyhodnocení otázky č.3 (Spokojenost s cenovou úrovní nabízených 

služeb) 

Graf č. 4: Vyhodnocení otázky č.3: Spokojenost s cenovou úrovní nabízených služeb 
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 Pramen: Autor 

 

 Z grafu vyplývá, že převážná většina zákazníků považuje cenu poskytované 

služby za vyhovující. Průměrná hodnota hodnocení 3,2b. tento výsledek je 

analogický výsledkům analýzy, která byla provedena vedením společnosti v minulém 

roce – bylo osloveno 45 nejvýznamnějších poradenských společností v ČR o cenovou 

nabídku společnost pro společnost o deseti zaměstnancích. Dotčený subjekt se umístil 

se svojí cenovou nabídkou na 16. místě, což je uspokojivý výsledek.   

Při důkladnější analýze z pohledu oborového zjistíme, že většina nespokojených 

zákazníků pochází z obchodních společností (Graf č. 5). Tento trend shledávám 

v přínosu norem pro danou společnost – obchodní společnosti chtějí získat certifikát 

většinou oproti požadavku svých zákazníků, samotné zlepšování jakosti pro ně není 

prioritou. Tudíž tyto společnosti nevidí přínos norem, pouze cenovou a pracovní 

zátěž. 
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Graf č. 5: Vyhodnocení otázky č.3: Rozdělení dle oborového  zařazení 

 
 Pramen:Autor 

Doporučení: 

 Doporučuji drobnou změnu cenových nabídek. V současnosti mají všechny 

typy firem za produkt stejnou cenu odvozenou pouze od počtu zaměstnanců.  

Ve výsledné ceně za produkt by se měly projevit všechny jeho vlastnosti, tzn., pokud 

je u většiny obchodních společností vyloučena metrologie, mělo by se to projevit  

i v ceně. Doporučuji snížit ceny zavádění systému u obchodních společností, toto 

snížení kompenzovat navýšením ceny služeb pro výrobní společnosti. Konečnou cenu 

navrhovat až po podrobnějším seznámení se společností a zjištění, které kapitoly 

budou vyloučeny. 

5.1.2.4 Vyhodnocení otázky č. 4. (Kvalita služeb a zákaznického servisu) 

  

Graf č. 6: Vyhodnocení otázky č. 4: Kvalita služeb a zákaznického servisu 

 
Pramen: Autor 
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Průměrná hodnota hodnocení 3,2b. Zákazník má možnost oslovit svého 

konzultanta a požádat o pomoc, kdykoliv potřebuje. Tento vstřícný přístup vychází 

z politiky jakosti a je striktně dodržován.  

Doporučení: 

Doporučuji nadále udržovat tento trend. Zdůraznit konzultantům jejich 

povinnost věnovat se každému zákazníkovi s co největší možnou péčí.   

5.1.2.5 Vyhodnocení otázky č. 5 (Kvalita informačních materiálů) 

Graf č. 7: Vyhodnocení otázky č. 5: Kvalita informačních materiálů 

 
 Pramen: Autor 

 Tato otázka je zaměřena na oblast marketingu společnosti. Průměrná hodnota 

hodnocení 2,3b. Jak je popsáno v analytické částí (4.7.5 Řízení výroby a poskytování 

služeb) Zasílání návrhu smlouvy na požádání zákazníka je nedostačující. Návrh 

nezmiňuje žádné konkrétní výhody systému, ani bližší informace o společnosti, 

nezdůrazňuje profesionalitu personálu. Reference společnosti jsou taktéž zasílány 

pouze na vyžádání. Mimo to společnost vlastní nepříliš vzhledné webové stránky. 

 Je zřejmé, že takový propagační materiál degraduje profesionální společnost 

zabývající se poradenstvím na úroveň živnostníka, který zavedl několik málo 

společností. 

Opatření: 

Společnosti jsem doporučil zavést lepší informační email – ve kterém nesmějí 

chybět zejména: 

• Informace vyzdvihující tradici a zkušenosti společnosti 
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• Informace ohledně výhod a přínosů daného systému 

• Náznak postupu a průběhu zaváděného systému 

• Dále bych přiložil seznam alespoň nejvýznamnějších referencí 

společnosti (Bosch Rexroth atd.) 

 Dalším vhodným oslovením potenciálních zákazníku je účast na strojírenském 

a stavebním veletrhu. Právě zde je možné oslovit velké množství klientu ze segmentů, 

kde jsou v současnosti normy ISO nejpoužívanější.  

 Za tímto účelem jsem společnosti doporučil připravit stručné letáky 

 se jménem společnosti, normami kterými se zabývá a odkazy na obchodní zástupce a 

webové stránky. S těmito letáky by měli být na veletrhy vysláni zkušenější junior 

konzultanti, kteří jsou schopni zákazníkům odpovědět základní otázky týkající se 

systému.  

 Aby byla společnost zákazníkovi lépe přístupná využila zavedení bezplatné 

telefonní linky, kde mohou zákazníci získat další informace. 

 Se zveřejněním webových stránek na letácích úzce souvisí renovace webu, 

aby jeho vzhled byl dostatečně reprezentativní a jeho informativní hodnota vyšší. 

5.1.2.6 Vyhodnocení otázky č.6 (Dostupnost informačních materiálů) 

Graf č. 8: Vyhodnocení otázky č.6: Dostupnost informačních materiálů 

 
Pramen: Autor 

 Tato otázka přímo navazuje na otázku předešlou. Její průměrné hodnocení je 

3b. Jelikož je její hodnota přímo na rozmezí, bude tato otázka brána jako součást 

nápravného opatření předešlé otázky. 
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 Doporučení: 

Jak už bylo řečeno v předešlé kapitole doporučuji rozšíření přístupových kanálů k 

zákazníkovi: 

V oblasti internetu   

• lepší webové stránky 

• SEO optimalizace(snadnější vyhledání společnosti na internetu) 

V oblasti styku se zákazníkem 

• Tvorba papírových informačních letáků 

• Účast na strojírenských a stavebních veletrzích 

• Zavedení bezplatné informační linky 

  

5.1.2.7 Vyhodnocení otázky č. 7 (Profesionalita a znalosti konzultanta) 

 

Graf č. 9: Vyhodnocení otázky č. 7: Profesionalita a znalosti konzultanta 

 
 Pramen: Autor 

 

Její výsledek je velmi upokojivý – průměrná hodnota hodnocení dosáhla 

hladiny 3,75b, což je nadprůměrný výsledek. 

Tento výsledek je způsoben zejména důkladným výběrem a proškolením na 

pozice konzultantů, jak bylo zmíněno v analýze SMJ (kap 4.5.2 Lidské zdroje) 

Při rozřazení získáme úspěšnost jednotlivých konzultantů v oborech (Graf č. 

10).    
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Graf č. 10: Vyhodnocení otázky č.7: Profesionalita jednotlivých konzultantů 

v oborech 

 
  Pramen: Autor 

Doporučení: 

Doporučuji udržet součastný trend postupného vývoje konzultanta, dle výsledků 

analýzy se zaměřit na jednotlivé konzultanty, kteří mají horší výsledky u hodnocení 

zaměstnanců a přeškolit je v daném oboru.  

Jako jednodušší řešení by se mohlo zdát přidělovat společnosti konzultantům 

podle oborů, ve kterých vynikají (Např. JH: výrobní společnosti, PH: stavební, MŠ: 

obchodní).  Toto rozdělení nepovažuji za vhodné, jelikož by se tím značně omezila 

flexibilita společnosti, což by mohlo vést k neúměrnému zvýšení nákladů  

pro společnost.  
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5.1.2.8 Vyhodnocení otázky č. 8 (Časová náročnost zaváděného systémů) 

Graf č. 11: Vyhodnocení otázky č. 8: Časová náročnost zaváděného systémů 

 
 Pramen: Autor 

 

Pruměrná hodnota hodnocení je 3,6b. Z analýzy vyplynulo že většina zákazníků 

bere tuto oblast pozitivně, toto je zapříčiněno zejména časovou flexibilitou zavádění, 

kdy doba zavádění systému záleží převážně na součinnosti zákazníka. Standardní 

doba zavádění je 6 měsíců, pokud však zákazník vyčlení dostatečné množství 

pracovních sil, je možné tuto dobu zkrátit zhruba na 1 měsíc. 

Za zmíňku stojí 53% zákazníků kteří nejsou ani spokojeni ani nespokojeni. 

Podle mého názoru je to způsobeno zejména nemožností porovnat zavádění systému 

s konkurenční společností, zákazníci nemají možnost si ověřit tuto dobu(pracnost).  

Doporučení: 

Rozšířit nabídku – pro společnosti, které chtějí mít minimální účast na zavedení 

systému, připravit nabídku All Incluzive  - kdy konzultant stráví ve společnosti více 

času, sám upraví vzorové dokumenty podle požadavků zákazníka a nakonci proškolí 

zaměstnance a předá již hotový zavedený systém. 
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5.1.2.9 Vyhodnocení otázky č. 9 (Kvalita  a zpracování vzorových 

dokumentů) 

 

Graf č. 12: Vyhodnocení otázky č. 9: Kvalita  a zpracování vzorových dokumentů 

 
Pramen: Autor 

 

Průměrné hodnocení této otázky činí 2,9b. Což značí fakt, že spokojenost 

s těmito dokumenty není nejvyšší.  

V současnosti každý zákazník obdrží CD, na kterém je sada vzorových 

dokumentu, každý zákazník dostává bez rozdílu stejné CD.  

Při bližší analýze (dle oborového zařazení) zjistíme, že u stavebních společností 

je spokojenost s dokumenty nižší než u ostatních oborů viz Graf č. 13: 

Graf č. 13: Vyhodnocení otázky č. 9: Průměrná spokojenost dle oborového zařazení 

 
Pramen: Autor 
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Opatření: 

 Vzhledem k tomu, že spokojenost s poskytnutými dokumenty není nejvyšší, 

doporučuji společnosti zrevidovat poskytovanou dokumentaci, rozdělit ji dle potřeb 

různých oborů tzn. zvláštní dokumentace pro stavební, výrobní i pro obchodní 

společnosti. V případě dokumentace pro stavební společnosti je třeba provést výrazný 

zásah, jelikož spokojenost v porovnání s ostatními obory je nižší.  

Jakmile bude toto opatření hotovo, doporučuji zmínit tento fakt v propagačních 

materiálech. 

 

5.1.2.10 Vyhodnocení otázky č.10 (Přínos jednotlivých oblastí systému) 

 

Graf č. 14: Vyhodnocení otázky č.10: Přínos jednotlivých oblastí systému 

 
 Pramen: Autor 

 

Žádná z oblastí neměla hodnocení horší jak 3,4b. Což je velmi uspokojivý 

výsledek. Vzhledem k tomu, že metrologie není povinnou při zavádění systému, je 

z grafu zřejmé, že obchodní společnosti metrologii takřka nevyužívají, oproti tomu 

výrobní společnosti hodnotí oblast metrologie velmi kladně. Nižší hodnota v oblasti 

vedení u výrobních společností je pravděpodobně způsobena tím, že vedení 

výrobních společností vnímá z počátku zavedený systém spíše jako přítěž, výhod 
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systému začínají využívat až po delší době, kdy se systém ustálí a zažije do 

podvědomí zaměstnanců. 

Hodnocení dle konzultantů 

Z grafu č. 15. jednoznačně vyplývá vliv znalostí a zkušeností konzultantů na 

výslednou spokojenost zákazníka. 

 Konzultant MŠ: Jedná se o zástupce jednatele společnosti, s dlouholetými 

zkušenostmi s poradenstvím v oblasti ISO norem. PH: služebně nejstarší konzultant, 

za dobu svého působení dovedl k certifikaci několik desítek firem. JH: poměrně nový 

v oblasti poradenství, hodně čerpá z předešlých zkušeností na pozici Quality 

engineera, má poměrně velké technické znalosti. TD – nováček bez předešlých 

zkušeností, netechnický typ. 

Z těchto profilů jasně vyplývá souvislost zkušeností konzultanta a spokojenosti 

zákazníka s danou oblastí.  

Graf č. 15: Vyhodnocení otázky č. 10: Vliv konzultanta na spokojenost zákazníka dle 

oborů 

 
 Pramen: Autor 

Doporučení: 

Vedení společnosti doporučuji zůstat při součastném stavu výběrových řízení  

na pozici konzultantů (viz. Analýza SMJ kap. 4.5.2 Lidské zdroje) Dále by bylo 

vhodné se soustředit na dlouhodobé partnerství s konzultanty. Proto doporučuji 

nabídnout neustálé vzdělání v této oblasti, další rozvoj zaměstnancům a věrnostní 

benefity (platové třídy), do kterých lze postoupit po určité době. Tím je zajištěna 

motivace k další práci a k setrvání na této pozici. 
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5.1.2.11 Vyhodnocení otázky č. 11 (Počítačová podpora systému) 

 

Ze získaných 56-ti dotazníků pouze 5 respondentů (2,8%) odpovědělo, že by 

elektronickou podporu nevyužilo. Z toho jasně vyplývá, že by většina zákazníků 

upřednostnila využití elektronické podpory systému norem ISO, s cílem minimalizace 

administrativy, tak aby systém managementu jakosti byl pro společnost opět vyšším 

přínosem a nižší zátěží. 

Opatření: 

Zavést do nabídky nový produkt – poskytovat IS pro podporu SMJ.  

Nejprve implementovat tento systém ve vlastní společnosti, po zaběhnutí začít 

nabízet tento systém všemi součastnými marketingovými kanály. 

5.1.2.12 Vyhodnocení otázky č. 12 (Který ze systémů byste rádi zavedli) 

 

Výsledek této otázky je zřetelný z následujícího grafu (Graf č. 16) 

 

Graf č. 16: Vyhodnocení otázky č.12: Procentuelní vyjádření požadovaných systémů 

 
 Pramen: Autor 

 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že nejvyšší zájem je o systém ISO 14001,  o něco 

méně žádaná je norma ISO 14001 (systém bezpečnosti práce) 

Doporučení: 

 Podle výsledků této otázky se dá předpokládat značný nárůst počtu zakázek  

na zavedení normy ISO 14001. Vzhledem k tomu, že společnost má pouze jednoho 

specialisty na EMS, doporučuji zahájit školení minimálně jednoho dalšího 
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konzultanta. Dále bych doporučil zákazníkům odeslat konkrétní nabídky na zavedení 

systémů, které zmínili v dotazníku. 

5.1.2.13 Celkové vyhodnocení dotazníků 

 

Graf č. 17:  Souhrnné vyhodnocení všech otázek 

 
 Pramen: Autor 

 

 Souhrnné vyhodnocení všech otázek udává hodnotu 3,4b. Z grafu je patrné 

nepřevažují spokojení zákazníci, výsledek 3,4 je uspokojivý. Pro napravení tohoto 

výsledku by měla dostačovat dílčí nápravná opatření. 
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6 Zhodnocení projektu 

V této části práce provedu zhodnocení opatření, která byla odhalena při analýze 

hodnocení zákazníkem. Zaměřím se především na zhodnocení finanční stránky. 

6.1 Nápravné opatření  1.: Oblast marketing 
 Z vyhodnocení otázek týkajících se marketingu společnosti jednoznačně 

vyplynulo, že propagační materiály jsou nedostatečné.  

 Pro nápravu tohoto nedostatku jsem zvolil několik opatření, která by měla 

požadavky zákazníka splňovat.  

Dílčí opatření 1: 

 První z nich je rozšíření informační hodnoty emailů, které jsou na požádání 

zasílány zákazníkovi. V současnosti obsahují pouze návrh smlouvy o dílo. Náklady 

na zpracování nových materiálů jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 5: Náklady na zpracování nového informačního emailu 

Popis Odpovědná osoba Cena[Kč] 

Vypracování obsahu Obchodní ředitelka 8,5hod = 2500,- 

Grafické zpracování Externí společnost 300,- 

Změna dokumentu v IS Externí administrátor 2000,- 

Pramen:autor  

 Celkové náklady činí 5000Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o první 

obsáhlejší informační materiál, na základě kterého zákazník získá první dojem, 

považuji za velmi důležité, aby jeho provedení bylo velmi profesionální, proto je 

částka 4800Kč relativně zanedbatelná. 
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Dílčí opatření 2: 

 Dalším nástrojem jak oslovit velké množství zákazníků je účast  

na strojírenském a stavebním veletrhu. Toto prostředí dává příležitost jak oslovit 

během krátké doby velké množství zákazníků. 

 Jelikož má dotčený subjekt hlavní sídlo v Brně prozatím je v plánu účast 

pouze na brněnských veletrzích. 

 

Tab. 6: Náklady na účast na veletrhu 

Popis Jednotková cena[Kč/…] Celkové náklady[Kč] 

Pronájem výstavní plochy 4800,-/m2 Min.15 m2 = 72 000,- 

Manipulační poplatek  8000,- 

Výstavba stánku  23 000,- 

Personální zabezpečení 700,- /den 5dnů = 3500,- 

Propagační materiály  5000,- 

Celkem  111 500,- 

Pramen:autor  

 Vzhledem k tomu, že celkové náklady převýšily rozpočet stanovený vedením 

společnosti, byla tato varianta zamítnuta. 

 Další možností je pouze rozdávání letáků na výstavišti, to je možné pouze 

v případě, že je společnost vystavovatelem (1. Varianta 111 500Kč) + 11000Kč 

povolení pro 1 osobu rozdávat letáky. 

 Jako poslední možnost uplatnění marketingu na výstavišti v době veletrhu je 

stát se spoluvystavovatelem. Za tímto účelem jsme oslovili společnost  

M&B kalibr s.r.o. Která je naším partnerem pro oblast metrologie. Jde o autorizované 

kalibrační středisko, které doporučují konzultanti zaváděným společnostem. Tím 

získává dotčený subjekt relativně velké množství klientů pro tuto společnost. 

V takovémto případě jsou náklady výrazně nižší (viz. Tab. 7) 
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Tab. 7: Náklady na spoluúčast na Veletrhu 

Popis Cena[Kč] 

Poplatek spoluvystavovateli 10000,- 

Manipulační poplatek 8000,- 

Cena povolení (1 osoba) 11000,- 

Personální zabezpečení 700,-/den 5dnů = 3500,- 

Propagační materiál (návrh) 300,- 

Propagační materiál (tisk:barevnost 4/4, 

formát A6, materiál 175g lesk) 

4700,- 

Celkem 37 500,- 

Pramen:autor   

 Abych potvrdil výhodnost tohoto opatření, využiji porovnání s hlavním 

marketingovým nástrojem společnosti – tj. oslovování klientů formou telemarketingu. 

 Jeden junior konzultant dokáže během jednoho dne (8,5hod) oslovit 

v průměru 200 potencionálních zákazníků, přičemž rozešle průměrně rozešle 8 

nabídek. Mzdové náklady na tohoto zaměstnance činí 700Kč. Provozní náklady – 

(telefon, internet, pronájem databáze firem, občerstvení, nájem a pod) 4650Kč na 

1den na kancelář, v průměru zákazníky oslovují tři konzultanti tzn. náklady na jeden 

den práce jednoho konzultanta v kanceláři činí 2250Kč. Z toho vyplývá, že náklady 

na oslovení jednoho zákazníka činí 11,25Kč. 

  

 V případě účasti na veletrhu je možné oslovit více jak 1000 zákazníků 

v jednom dni. V takovém případě jsou náklady na oslovení jednoho zákazníka 7,5Kč. 

 

 Tyto náklady jsou výrazně nižší, než při standardním oslovení zákazníka, i 

přesto že není zaručeno, že konzultant zvládne oslovit takové množství klientů, 

musíme zohlednit fakt, že osobní kontakt se zákazníkem je daleko účinnější. Možnost 

projednání podrobnějších informací přímo na místě, dojem, který vzbudí 

v zákazníkovi profesionálně vystupující konzultant, jsou další skutečnosti, které činí 

tuto investici atraktivní.    
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Dílčí opatření 3:  

 Posledním neméně důležitým marketingovým nástrojem jsou webové stránky, 

ty jsou v současnosti na velmi nízké úrovni, jejich zpracování nepůsobí profesionálně, 

informace na nich jsou zastaralé. Dalším problémem je špatní zařazení v katalogu 

firem na www.seznam.cz součastní zařazení neumožňuje snadní vyhledání 

společnosti. No odstranění tohoto problému byla najata firma, která vytvoří 

profesionální stránky s poutavým vzhledem a všemi informacemi co by zákazníka 

mohly zaujmout a přesvědčit o tom, že se jedná o profesionální společnost schopnou 

poskytnout ty nejlepší služby. Náklady na pořízení webových stránek jsou 

v následující tabulce. 

 

Tab. 8: Náklady na tvorbu nového webu 

Činnost Cena [Kč] 

Grafický návrh 16 000,- 

Překodování do xhtml a css 18 000,- 

Naplnění šablony daty 4000,- 

SEO optimalizace 10000,- 

Celkem 49 000,- 

Pramen:autor   

 Pokud vezmeme v úvahu, že dobrá internetová prezentace je v současnosti 

nezbytnou součástí každé prosperující společnosti a jedním ze základních 

marketingových nástrojů, je jasné, že takováto investice má smysl. Pokud zvážíme 

fakt, že průměrná cena zavádění systému je 90000Kč, přičemž náklady na zavedení 

jsou přibližně 20 000Kč je cena webu relativně zanedbatelnou a její návratnost je 

velmi rychlá. 
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6.2 Nápravné opatření  2.: Revize vzorových 

dokumentů  
 

 Nedílnou součástí dobrého vztahu se zákazníkem je i samotný průběh 

zavádění systému. Na základě hodnocení zákazníkem vyplynulo, že část zákazníků 

není spokojena se vzorovou dokumentací, která je jim poskytnuta. Na základě tohoto 

zjištění si firma dala cíl minimalizovat pracnost zavádění pro zákazníka. Prvním 

krokem k tomuto cíli je roztřídění dokumentace podle nejžádanějších oborů – obchod, 

strojírenství, stavební průmysl. Tak, aby zákazník obdržel pouze dokumenty, které 

využije a nemusel vybírat z velkého množství různých vzorů. Tento krok zajistí nejen 

vyšší spokojenost zákazníka, ale i zvýší bezpečnost informací, které jsou zejména 

v tomto oboru nejcennějším majetkem společnosti. Náklady na změnu dokumentace 

jsou minimální, za tento úkol je odpovědný hlavní auditor společnosti, v kooperaci se 

senior konzultanty by měl tento úkol splnit během 3 týdnů ve standardní pracovní 

době.  

 Pro tento projekt mu byla vyčleněna motivační částka 8000Kč, kterou podle 

uvážení rozdělí mezi účastníky projektu.  

 

6.3 Nápravné opatření 3.: Elektronická 

podpora systému 
 

Pro toto opatření přicházejí v úvahu dvě možná řešení – vyvinout a začít 

poskytovat vlastní software, nebo využít již zkušeného subdodavatele pro tuto službu.  

Vývoj takového softwaru je velmi nákladná záležitost, jelikož je nutné jeho 

přizpůsobení různým typům firem. Hlavní náklady tvoří práce vývojářů a náklady 

spojené se školením zaměstnanců a náklady spojené s nákupem či pronájmem 

hardwaru nezbytného pro chod takového systému. Náklady, které by tento vývoj 

obnášel, jsou pouze orientační, tyto informace jsem získal od programátora, který 

vyvíjel systém, který společnost používá pro ulehčení a organizaci práce 

v telemarketingu. 
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Tab. 9: Náklady na vývoj IS 

Činnost Cena [Kč] 

Práce na vývoji 480 000,- 

Programování 350000,- 

Testování programu           200 000,- 

Školení programu 4x45 000,- 

Hardware 80 000,- 

Celkem 1 290 000,- 

Pramen:autor     

 

Tato částka přesahuje 1 mil korun vzhledem k součastné ekonomické krizi je 

takováto investice pro vedení společnosti nepřijatelná, dalším důvodem k zamítnutí 

této varianty je poměrně vysoká časová náročnost. Při součastném vývoji v IT, by 

firma byla jen s těží schopna udržet trend s konkurencí. Zejména když nedisponuje 

vlastními programátory. 

 

Výhodnější variantou je v současnosti navázání spolupráce se společností, která 

se zabývá přímo vývojem a implementací takového systémů. Jedná se o oboustranně 

výhodnou činnost – dotčený subjekt, by zajistil veškerý kontakt se zákazníkem, 

partner by zajišťoval samotnou implementaci a údržbu systému. I přesto, že by zisk 

z takového kontraktu  nebyl v takové výši, jako při poskytování vlastního produktu, je 

zřejmé, že toto řešení je pro společnost  jednodušší. Umožňuje soustředit se na 

zlepšování oblasti, kterou se doposud zabývala. Další výhodou je, že nezatíží 

společnost personálně, není nutné nabírat pracovníky s přehledem v IT. 

Jelikož není v mé kompetenci vybrat a dále domlouvat podmínky takové 

spolupráce, předložil jsem vedení dotčeného subjektu seznam poskytovatelů těchto 

služeb, kteří by připadali v úvahu. S těmito společnostmi by mělo začít vedení 

vyjednávat o této vzájemné spolupráci. Bližší podmínky kontraktu již záleží na 

vzájemné dohodě subjektů.  
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Tab. 10: Seznam doporučených partnerů 

Altus 

software s.r.o  

 

www.altus-portal.cz intranetový firemní portál pro správu dokumentace, 
řízení dokumentace SMJ dle normy ISO 9001 a 
sdílení firemních dat. Je určen pro malé a střední 
podniky. Jedná se o aplikaci typu klient-server, 
vystavěné na technologii Microsoft .NET s využitím 
databáze MS SQL nebo MDB 

Palstat, s.r.o. 
QSD  
 

www.plastat.cz 

 

slouží ke tvorbě a údržbě dokumentace 
v elektronické podobě. Je tvořen dvěma programy – 
Správce dokumentace a Klient dokumentace – a 
několik podpůrných modulů. QSD umožňuje 
udržovat libovolný počet nezávislých databází s 
možností 
nastavení rozdílných přístupových práv pro různé 
databáze, což zvyšuje možnost nasazení 
tohoto systému ve větších organizacích. 

Qualiteasy 
Progress 
(Qualiteasy 
Internet 
Solutions) 
 

www.qualiteasy.com softwarový nástroj od španělské firmy je vhodný 
pro společnosti všech velikostí. Umožňuje správu 
systémové dokumentace dle norem ISO 
9000,14000, 18000 a 22000 (stavebnicový soft.) 

DoQuments 
 

www.itaz.com 

 

Tento systém je vhodný při snaze o přechod z 
papírové na elektronickou dokumentaci. Nabízí 
totiž možnost skenování papírových dokumentů a 
jejich ukládání ve formátech PDF, TIFF nebo 
JPEG přímo v aplikaci. Systém DoQuments je k 
dispozici ve dvou vydáních – levnější verzi 
Professional a rozšířené verzi Enterprise. Rozšířená 
verze nabízí navíc webového klienta, 
umožňujícího přístup do systému z libovolného 
počítače v intranetu i internetu, nebo podporu 
databází MS Access, MS SQL Server a MySQL 

Pramen: Autor 
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7 Závěr 

 Tato práce byla zaměřena na systémy řízení jakosti a jejich analýzu. 

Konkrétně se zabývala systémem řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000 u dotčeného 

subjektu. 

Hlavním úkolem bylo zanalyzovat již zavedený systém a odhalit jeho 

nedostatky (oblasti s potencionálem ke zlepšení) a navrhnout příslušná opatření 

k nápravě. Zajištění tohoto cíle bylo provedeno hned několika metodami. V úvodu 

analytické části jsem vyslovil dvě hypotézy, které jsem postupně potvrzoval.  

V první části jsem potvrdil hypotézu první, že má společnost zaveden systém 

managementu jakosti, který splňuje požadavky normy. A to tak, že jsem procházel 

jednotlivé části normy EN ISO 9001:2000 a porovnával je se zavedeným systémem 

ve společnosti. V této analytické části jsem také využil svých zkušeností, které jsem 

nabyl během své praxe v této společnosti. Další nástroj, který potvrdil mé 

předpoklady, byla nezávislá analýza sebehodnocením vycházející z normy ISO 

9004:2000. Vyhodnocení této analýzy opět potvrdilo moji první hypotézu, kdy 

průměrná hodnota dosaženého hodnocení byla 2,95b, což značí stabilní systémový 

přístup společnosti. Dalším závěrem z první části analýzy bylo, že jsou všechny 

úrovně dokumentace řádně vedeny, avšak v praxi je zde značný potenciál  

pro zlepšení, zejména v procesech vztahujícím se k zákazníkovi, čímž jsem plynule 

navázal na potvrzení druhé hypotézy. 

Druhá hypotéza zněla: Požadavky zákazníků nejsou systematicky zjišťovány a 

plněny, což je příčinou stagnace prodeje. Tato hypotéza byla částečně potvrzena 

důkladnějším rozborem analýzy sebehodnocením, kdy otázky vztahující se 

k zákazníkovi dopadly nejhůře. Tato hypotéza byla zcela potvrzena při mimořádném 

interním auditu, zaměřeném na procesy vztahující se k zákazníkovi. Audit prokázal, 

že celý systém měření spokojenosti zákazníků není dostatečně efektivní, aby dokázal 

zjišťovat požadavky zákazníků. 

Jako nápravné opatření jsem navrhl zcela nový systém měření spokojenosti 

zákazníka. Navržený dotazník je verbálního formátu s pětistupňovou škálou. Otázky 

jsou koncipovány co nejstručněji, tak aby bylo jeho vyplnění co nejjednodušší. 

Otázky jsem volil tak aby pokryly všechny problematické okruhy – obchod, 

marketing a samotný produkt. Získané otazníky jsou dále roztříděny podle oborů a 
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konzultantů, kteří měli danou společnost nestarost, což umožňuje provést důkladnější 

analýzu a bližší specifikaci nápravných opatření. Otázky jsou navrženy tak, aby 

umožňovaly v budoucích letech vyhodnocovat jejich trendy a tím zjišťovaly 

úspěšnost vynaložených opatření.  

Po schválení tohoto dotazníku vedením společnosti, byl dotazník rozeslán 

dosavadním zákazníkům. Ze získaných dotazníků jsem provedl analýzu, jednotlivých 

odpovědí, s cílem specifikovat oblasti s potenciálem pro zlepšení a navrhnout 

opatření, která by vedla k nárůstu počtu nových zákazníků. 

Pro nejhůře hodnocené oblasti jsem navrhl opatření včetně jejich ekonomického 

vyhodnocení. 

První opatření se týkalo navýšení marketingových aktivit, zejména rozšíření 

přístupových kanálů k zákazníkovi – toto opatření bylo složeno celkem ze tří dílčích 

aktivit – revize nabídky zasílané zákazníkovi, zejména zvýšení její informační 

hodnoty. Druhým opatřením byl návrh marketingové kampaně na strojírenském a 

stavebním veletrhu, kde lze za relativně příznivou cenu oslovit velké množství 

potencionálních zákazníků. Posledním dílčím opatřením byla tvorba nových 

webových stránek, což je vizitkou většiny dobře prosperujících společností. 

Dalším nápravným opatřením byla revize vzorových dokumentů, které někteří 

zákazníci (zejména stavební společnosti) vnímají jako nedostatečné. Na toto opatření 

jsou náklady minimální, avšak zvýšení spokojenosti zákazníka je nedocenitelné, 

jelikož dobré reference jsou zejména pro firemní zákazníky velmi důležitým faktorem 

ovlivňujícím jejich rozhodnutí, zda využít služeb společnosti. 

Poslední opatření se týká požadavku zákazníků na poskytování IS podporující 

správu systému řízení jakosti. Vzhledem k tomu, že na vývoj takového systému nemá 

společnost prostředky, bylo přistoupeno ke kooperaci se společností zabývající se 

právě těmito systémy. 

Vyhodnocení zákaznického průzkumu opět potvrdilo moji druhou hypotézu, 

jelikož z něj vyplynulo, že opravdu existuje potenciál ke zlepšení ve vztahu 

k zákazníkovi. 

Realizace těchto doporučení by jednoznačně vedla k nárůstu počtu nových 

zákazníků. 

V současnosti je většina mých doporučení ve společnosti realizována. 
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Příloha č.1: Politika jakosti 

 

Politika jakosti dotčeného subjektu. 
 

 Dotčený subjekt je na českém trhu již od roku 2006, zabývá se poradenstvím v oblasti norem ISO, zejména 

implementací a údržbou systémů ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 a dalších.  

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou jakost můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou jakosti, která se 

týká veškerých aktivit naší firmy, tak i všech jejích zaměstnanců. Uspokojování potřeb našich objednatelů je 

trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad jakosti naší firmy. 

 

1. Kvalita 

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich 

zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti. 

                  2. Respektování zákazníka 

Naše služby poskytujeme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme 

velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a 

očekávání. 

                  3.Hospodárnost a efektivita 

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám 

umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti. 

                  4. Zaměstnanci 

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále 

vzdělávat v oboru norem ISO. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím 

vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování našeho managementu. U klíčových zaměstnanců zajišťujeme 

jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a 

týmové práce.  

 

         Politika jakosti je ve firmě vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni 

zaměstnanci firmy. 

 

 

V Brně dne 7.1.2009   

 

 

 

Logo dotčeného 

subjektu 



 

 

Příloha č.2: Cíle jakosti 

 

Cíle jakosti Dotčeného subjektu 
 Z důvodu udržování vysoké úrovně systému jakosti jsou v dotčeném subjektu 

vyhlášeny následující cíle jakosti: 

 

Ø Zlepšení individuálního přístupu k zákazníkovi: důraz na komunikaci se 

zákazníkem, dodržování termínů, cenová hladina odpovídající kvalitě poskytovaných 

služeb. 

Měření: měření spokojenosti zákazníků – v dotazníku dosáhnout alespoň 80% 

hodnocení    zákazníkem - velmi spokojen(a) 

Termín kontroly: 2. 11. 2009 

Zodpovídá: - jednatel – Stanislav Kobylka 

Ø Zvýšení odbornosti vedení firmy 

Měření: - PVJ si zvýší odbornost ve svém oboru (absolvování odborného 

aktualizačního semináře Integrovaný systém QMS, EMS, HSMS) 

  -   PVJ a jednatel společnosti se zúčastní školení BOZP a PO 

            Termín kontroly: 7. 8. 2009 

Zodpovídá: - PVJ – Stanislav Kobylka 

Ø Zvýšení odbornosti zaměstnanců firmy 

Měření: - vybraní zaměstnanci společnosti se zúčastní kurzu auditor 

integrovaného systému QMS, EMS, HSMS, Metrolog v organizaci. 

Termín kontroly: 7. 8. 2009 

Zodpovídá:  jednatel – Stanislav Kobylka 

Ø Zlepšení informovatelnosti o naší činnosti (společnosti) propagací i prezentací. 

Měření: - navýšení investic do marketingových aktivit o 20% 

Termín kontroly: 2. 11. 2009 

Zodpovídá: - jednatel – Stanislav Kobylka 
 

 

 

   

 

Logo dotčeného 

subjektu 



 

 

    

Příloha č.3: Organizační schéma 
 

 

Organizační schéma dotčeného subjektu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 9.7.2008  
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Příloha č. 4. Vyhodnocení sebehodnocení 

1 2 3 4 5 za otázku za oblast
5.2 1 3 3,00 2 3 2 13 2,6 2,6

 2 2 2,00 2 2 3 11 2,2
 3 3 3,00 2 3 2 13 2,6

4 3 2,00 3 3 4 15 3
5.3 5 3 4,00 2 3 3 15 3 2,7

 6 3 3,00 1 3 2 12 2,4
5.4 7 4 4,00 3 4 4 19 3,8 3,3

 8 3 3,00 2 3 3 14 2,8
5.5 9 3 4,00 3 3 3 16 3,2 3,1

 10 3 2,00 3 3 4 15 3
5.6 11 3 3,00 3 3 4 16 3,2 3,2
6.2 12 3 2,00 3 2 3 13 2,6 3

 13 4 3,00 3 4 3 17 3,4
6.3 14 3 4,00 3 3 3 16 3,2 3,1

 15 3 4,00 1 3 4 15 3
6.4 16 3 4,00 1 2 3 13 2,6 2,6
6.5 17 3 4,00 2 4 3 16 3,2 3,2
6.8 18 4 4,00 3 3 3 17 3,4 3

 19 4 3,00 1 2 3 13 2,6
7.2 20 3 3,00 3 3 3 15 3 2,666667

 21 2 3,00 2 3 2 12 2,4
 22 3 2,00 3 3 2 13 2,6

7.4 23 3 4,00 3 4 3 17 3,4 3,333333
 24 3 4,00 3 3 3 16 3,2
 25 3 3,00 3 4 4 17 3,4

7.5 26 3 4,00 3 3 3 16 3,2 3,2
 27 3 3,00 3 3 4 16 3,2
 28 3 4,00 3 2 4 16 3,2

8.2 29 3 2,00 2 3 2 12 2,4 2,666667
 30 3 2,00 3 3 3 14 2,8
 31 4 2,00 3 3 2 14 2,8

8.3 32 4 3,00 3 2 3 15 3 3,2
 33 4 3,00 3 3 4 17 3,4

8.4 34 3 2,00 3 3 2 13 2,6 2,6
8.5 35 4 4,00 3 3 3 17 3,4 2,933333

36 3 3,00 3 3 3 15 3
37 4 2,00 2 2 2 12 2,4

Celkem 118 114 94 109 111 109,2 50,4
Průměr 3,189189 3,081081 2,540541 2,945946 3 CELKOVÝ VÝSLEDEK 2,964706

výsledky sebehodnocení systému managementu
ISO 9004:2000

Oblast 
normy

Číslo 
otázky

Bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů Celkem 
bodů

Bodová úroveň

 



 

 

Příloha č.5: Vyhodnocení zákaznických dotazníků 
Zákazník Obor Konzult ot.1 ot.2 ot.3 ot.4 ot.5 ot.6 ot.7 ot.8 ot.9 ot.10-ved ot.10-per ot.10-nak ot.10-pro ot.10-leg ot.10-met ot.11 ot.12
1. Zákazník Vyrobní 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 ANO 1
2. Zákazník Stavební 3 4 2 3 3 2 3 5 2 4 3 3 4 3 3 ANO 1
3. Zákazník Stavební 3 5 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 ANO 6
4. Zákazník Vyrobní 5 4 5 4 2 1 4 4 3 4 4 4 5 5 4 ANO 5
5. Zákazník Vyrobní 4 4 3 4 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 ANO 1
6. Zákazník Vyrobní 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 NE 2
7. Zákazník Stavební 5 3 3 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 NE 1
8. Zákazník Stavební 5 4 4 3 1 2 4 3 3 4 3 4 5 4 3 ANO 2
9. Zákazník Vyrobní 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 4 5 ANO 1
10. Zákazník Stavební 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 ANO 1
11. Zákazník Stavební 3 5 4 4 2 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 ANO 2
12. Zákazník Stavební 4 5 4 3 3 3 5 3 3 5 3 4 2 3 4 ANO 2
13. Zákazník Vyrobní 5 5 5 4 2 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 ANO 3
14. Zákazník Stavební 3 3 2 3 1 3 3 4 3 1 3 2 2 2 4 ANO 5
15. Zákazník Vyrobní 5 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 3 ANO 1
16. Zákazník Vyrobní 5 4 3 4 2 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 ANO 1
17. Zákazník Vyrobní 3 3 2 2 1 3 2 5 4 4 4 3 2 3 2 ANO 2
18. Zákazník Stavební 5 5 4 3 2 4 5 5 2 5 4 3 4 5 3 ANO 2
19. Zákazník Obchodní 4 4 3 3 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 2 ANO 1
20. Zákazník Vyrobní 5 3 4 4 3 2 5 4 3 3 2 3 3 4 4 ANO 2
21. Zákazník Vyrobní 3 5 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 4 3 ANO 1
22. Zákazník Stavební 5 5 4 5 2 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 NE 1
23. Zákazník Stavební 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 ANO 1
24. Zákazník Obchodní 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 1 ANO 6
25. Zákazník Vyrobní 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 2 3 4 3 ANO 1
26. Zákazník Stavební 3 4 3 3 3 2 4 5 2 3 4 4 3 4 4 ANO 2
27. Zákazník Stavební 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 ANO 2
28. Zákazník Vyrobní 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 ANO 1
29. Zákazník Obchodní 4 5 3 3 1 4 4 3 2 5 4 5 4 5 1 ANO 5
30. Zákazník Stavební 5 4 3 4 1 3 5 3 3 3 4 4 5 4 5 ANO 6
31. Zákazník Vyrobní 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 ANO 5
32. Zákazník Vyrobní 3 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 2 4 ANO 2
33. Zákazník Stavební 2 5 3 3 3 4 3 3 2 5 3 3 4 3 4 ANO 2
34. Zákazník Obchodní 5 3 4 3 2 2 5 3 4 4 4 4 5 4 2 ANO 5
35. Zákazník Vyrobní 5 3 4 2 2 3 3 5 3 3 4 2 3 4 3 ANO 1
36. Zákazník Obchodní 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 ANO 1
37. Zákazník Stavební 4 3 3 4 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 ANO 1
38. Zákazník Vyrobní 4 4 3 4 2 3 4 2 4 2 3 4 3 3 5 ANO 3
39. Zákazník Vyrobní 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 NE 1
40. Zákazník Vyrobní 5 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 ANO 1
41. Zákazník Stavební 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 NE 2
42. Zákazník Stavební 3 5 4 4 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 ANO 1
43. Zákazník Vyrobní 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 5 ANO 2
44. Zákazník Vyrobní 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 ANO 5
45. Zákazník Vyrobní 5 5 2 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 ANO 2
46. Zákazník Vyrobní 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 5 3 3 4 ANO 2
47. Zákazník Stavební 3 5 3 3 1 2 4 3 2 4 5 5 4 5 3 ANO 1
48. Zákazník Obchodní 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 ANO 5
49. Zákazník Obchodní 4 3 2 3 2 2 5 5 4 5 3 5 4 5 3 ANO 5
50. Zákazník Vyrobní 2 5 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 1 2 4 ANO 1
51. Zákazník Vyrobní 5 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 ANO 1
52. Zákazník Obchodní 5 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 ANO 6
53. Zákazník Stavební 5 3 2 3 2 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 ANO 6
54. Zákazník Obchodní 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 1 ANO 5
55. Zákazník Stavební 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 ANO 1
56. Zákazník Vyrobní 4 5 4 3 2 3 5 5 3 5 5 4 4 4 3 ANO 3

Průměr 4 3,92857143 3,16071429 3,32142857 2,33928571 3 3,75 3,60714286 2,89285714 3,51785714 3,58928571 3,57142857 3,46428571 3,46428571 3,41071429 celkem: 3,40119048
Median 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3,5 4 4 3 4 3,5
Smerodat odchylka 0,94491118 0,79859571 0,79679684 0,65756974 0,82973287 0,75592895 0,87116507 0,7945927 0,64582648 0,98181813 0,81890139 0,92306057 0,88568548 0,92513099 1,06530991
Rozptyl 0,89285714 0,6377551 0,6348852 0,43239796 0,68845663 0,57142857 0,75892857 0,63137755 0,41709184 0,96396684 0,67059949 0,85204082 0,78443878 0,85586735 1,1348852
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 
 

Str. 1/2 

Název společnosti 

Adresa 

Vážený zákazníku,  

v souvislosti se snahou naší firmy o stálé zlepšování služeb zákazníkům Vás žádáme o vyplnění 

dotazníku, který vyjadřuje míru spokojenosti s našimi službami. 

OBCHOD 
1. Spokojenost s rychlostí reakce na Vaše požadavky 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.:  

2. Spokojenost s jednáním našich obchodních zástupců 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

3. Spokojenost s cenovou úrovní nabízených služeb. 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

4. Kvalita služeb a zákaznického servisu 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

MARKETING 

5. Kvalita informačních materiálů 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

6. Dostupnost informačních materiálů 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

 

Logo dotčeného 

subjektu 



 

 

  

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 
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PRODUKT 
7. Profesionalita a znalosti konzultanta 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

8. Časová náročnost (pracnost) zaváděného systémů 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

9. Kvalita a zpracování vzorových dokumentů 

Velmi 

Nespokojen 

1 2 3 4 5 Velmi 

spokojen      

Pozn.: 

10. Jak velkým přínosem pro Vás byly jednotlivé oblasti systému? 

Velmi 

nespokojen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Velmi 

spokojen 

Vedení       

Personalistika       

Nákup       

Provoz       

Legislativa       

Metrologie       

Pozn.: 

11. Uvítali byste počítačovou podporu systému? (zakroužkujte) 

    ANO  NE 

12. Který ze systémů byste rádi zavedli (zakroužkujte) 

1. ISO 14001  Životní prostředí (EMS) 

2. ISO 18001  Bezpečnost práce (HSMS) 

3. ISO/TS 16949  Systém managementu jakosti (SMJ) 

4. HCCP  Systém zdravotní nezávadnosti 

5. ISMS 27001  Bezpečnost informací 

6. Jiný   ……………………… 

Vyplněný dotazník prosím předejte Vašemu poradci. Děkujeme za spolupráci.  

Logo dotčeného 

subjektu 


