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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti  

pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Na základě vyhodnocení jednotlivých 

oblastí je sestaveno bodové ohodnocení, jsou identifikovány silné stránky společnosti a 

oblasti pro zlepšení. V závěru práce jsou navržena opatření, díky kterým by bylo možné 

dosáhnout zvýšení výkonnosti analyzované společnosti. 

 

 

ABSTRACT 

The master thesis deals with the performance evaluation of the selected company 

according to the multi-criteria model START PLUS. Based on the assessment of key 

performance indicators in individual areas a scoring is created in order to identify 

strengths and areas for improvement. The last chapter of this thesis is dedicated to 

proposal of concrete measures and recommendations to increase the performance of the 

analyzed company. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

START PLUS, EFQM, výkonnost, management kvality, ISO, měření výkonnosti, 

hodnocení 

 

 

KEYWORDS 

START PLUS, EFQM, performance, quality management, ISO, performance 

measurement, assessment 

  



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

STUDENÝ, M. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu START PLUS. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017. 96 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Josef Veselý, CSc..  



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně 24. května 2017 

.......................................... 

               Bc. Michal Studený 

 

  



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu diplomové práce panu Ing. Josefu Veselému, CSc. za cenné 

poskytnuté rady, podněty a připomínky, a také za odborné vedení  a vstřícný přístup  

při zpracovávání této diplomové práce. Dále bych velmi rád poděkoval vedení a 

pracovníkům společnosti, kteří mi poskytli potřebné materiály a svůj čas pro rozhovory 

k vypracování mé diplomové  práce. V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině, 

která mě podporovala během studia. 

  



 

 

 

OBSAH 

Úvod ................................................................................................................................ 10 

Cíle a metody práce ........................................................................................................ 11 

1 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................. 12 

1.1 Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti ....................................................... 12 

1.2 Moderní přístupy hodnocení výkonnosti ......................................................... 13 

1.2.1 Model 7S firmy McKinsey ....................................................................... 13 

1.2.2 Model Harryho Pollaka ............................................................................. 15 

1.2.3 Balanced Scorecard ................................................................................... 17 

1.2.4 ČNS EN ISO 9004:2010 ........................................................................... 20 

1.3 Modely cen za kvalitu ...................................................................................... 23 

1.3.1 EFQM Model Excelence .......................................................................... 23 

1.3.2 Model CAF ............................................................................................... 27 

1.3.3 START PLUS ........................................................................................... 30 

2 ANALYTICKÁ ČÁST ............................................................................................ 38 

2.1 Představení společnosti .................................................................................... 38 

2.1.1 O společnosti ............................................................................................. 38 

2.1.2 Organizační struktura ................................................................................ 39 

2.2 Analýza společnosti podle modelu START PLUS .......................................... 42 

2.2.1 Analýza kritérií "předpoklady" ................................................................. 42 

2.2.2 Bodové hodnocení kritérií "předpoklady" ................................................ 56 

2.2.3 Analýza kritérií "výsledky"....................................................................... 59 

2.2.4 Bodové hodnocení kritérií "výsledky" ...................................................... 68 

2.2.5 Celkové bodové hodnocení ....................................................................... 70 

2.3 Silné stránky a oblasti pro zlepšování .............................................................. 72 



 

 

3 NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ .................................................................................... 75 

3.1 Zvýšení úspěšnosti nabídek .............................................................................. 75 

3.2 Řízení rizik ....................................................................................................... 79 

3.2.1 Ošetření rizik ............................................................................................. 82 

3.3 Zjišťování spokojenosti zaměstnanců .............................................................. 86 

Závěr ............................................................................................................................... 90 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 91 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 93 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 94 

Seznam grafů .................................................................................................................. 95 

Seznam příloh ................................................................................................................. 96 

 



10 

 

Úvod 

Výkonnost a udržitelný růst společností je v dnešní dynamické době plné inovací a 

rychlých změn velmi často skloňovaným termínem. V posledních letech není již  

na výkonnost nahlíženo pouze primárně skrze hodnoty získané z účetnictví, kde jsou 

informace zachyceny z pohledu minulosti, ale uplatňují se nové přístupy, které se snaží 

důkladně mapovat a hodnotit vývoj výkonnosti s ohledem na budoucnost. Tyto modely 

budou představeny v teoretické části diplomové práce.  

Pro hodnocení výkonnosti mají společnosti v současné době k dispozici celou řadu 

modelů, které se v daných oblastech a způsobech použití liší, avšak jejich podstata 

zůstává stejná - hodnotit a měřit výkonnost, ale především zajistit podporu pro neustálé 

zlepšování. 

Využitím moderního modelu, konkrétně modelu START PLUS, který byl pro mou 

diplomovou práci zvolen, jakožto vhodný model zaštítěný Českou společností pro 

jakost, bude zvolená stavební tuzemská společnost analyzována, vyhodnocena a budou 

navržena doporučení, která by mohly pomocí podpořit udržitelný rozvoj společnosti a 

zvýšit její výkonnost. 
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Cíle a metody práce 

Cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti stavební společnosti podle vybraného 

modelu START PLUS, vymezení silných a slabých stránek společnosti, nalezení 

možností zlepšení a navržení realizovatelných řešení nových opatření. 

Mezi dílčí cíle patří nastínění problematiky a popis nejrozšířenějších moderních modelů 

používaných pro hodnocení výkonnosti organizací a manažerských přístupů. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a na část návrhovou,  

ve které jsou popsány návrhy na zlepšení. 

V teoretické části práce je prostřednictvím odborné literatury vymezena základní 

problematika modelů, které hodnotí výkonnost organizace. V analytické části je 

popsána a rozebrána zvolená společnost na základě metodiky a struktury modelu 

START PLUS se zaměřením se na sebehodnocení společnosti za pomoci bodového 

ohodnocení a vyvození závěrů z výsledků, které se stanou podnětnými východisky pro 

navržená nová opatření a náměty na zlepšení. V poslední části práce jsou uvedeny a 

vysvětleny návrhy na zlepšení výkonnosti společnosti. 

Pro zpracování teoretické části diplomové práce byla využita literární rešerše  

z dostupných zdrojů. Ve druhé části práci je uplatňována metoda analýzy pro 

zhodnocení stavu společnosti a metoda evaluace pro dosažení komplexního hodnocení 

společnosti. Metoda syntézy bude využita v poslední části práce, kde budou na základě 

poznatků vyvozeny závěry a návrhy na zlepšení. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti 

 Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti jsou ve většině případů orientovány 

do minulosti (nejlépe do současnosti), těžiště hodnocení je spatřováno zejména ve 

finančních kritériích a hlavním cílem hodnocení je obvykle určení výkonnostních 

indikátorů, které by umožnily srovnání, zobrazily vývoj trendů případně by sloužily  

k odhalování rezerv. Používání tradičních přístupů, kdy těžiště hodnocení je založeno na 

finančních ukazatelích má i v dnešní době své opodstatnění. Nejčastěji je využíváno  

pro posuzování bonity klientů, kdy banky v souvislosti s poskytnutím úvěru prověřují 

žadatele na základě svých analýz. Dalším častým použitím je prověřování partnerů  

v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy vytvoření hlubšího obchodního 

vztahu se subjektem, který neplní své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, může mít 

kritický dopad na podnikatelské aktivity a budoucí fungování organizace. (1, str. 670 - 

673) 

Vývoj tradičních přístupů 

 Po dlouhou dobu se jako tradiční měřítko podnikové výkonnosti absolutní 

ukazatel zisku, později se objevily poměrové ukazatele, které měřené výsledky 

zpřesňují a lze v nich již hledat určité souvislosti, navíc jsou lépe srovnatelné s jinými 

subjekty jak v prostoru (odvětví), tak i v čase. Používání poměrových ukazatelů  

se vyvinulo v oblast finančního řízení, která je nazývána finanční analýza. Vznikaly 

skupiny metrik provázaných do komplexních indikátorů za účelem stanovení a 

zhodnocení stavu organizace. Všechny tyto systémy však narážejí na společnou 

vlastnost a tou je, že se zabývají pouze daty s účetních výkazů a navíc s daty  

z minulosti. Tyto ukazatele a indikátory jsou tudíž tzv. zpožděnými a poskytují pouze 

velmi zkreslený obraz pro krátkodobé plánování. (2, str. 79) 

 Za největší výhodu lze zcela jistě považovat relativní jednoduchost a rychlost 

obdržení dosažených výsledků. Mezi další výhody patří již zmíněná porovnatelnost 

výsledků v čase a prostoru, v případě hloubkové finanční analýzy lze odhalit rizika  

z dosavadního finančního fungování organizace a v neposlední řadě lze za pozitivní 
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považovat transparentnost a dostupnost dat. Za nedostatky klasické měření výkonnosti 

lze považovat skutečnost, že vycházejí pouze z účetních dat a jsou snadno ovlivnitelná 

zvolenou účetní politikou (zvolená metoda oceňování aktiv a závazků) dané organizace, 

a tím pádem toto ovlivnění může vést ke zkreslení hodnoceného stavu. Klasické 

ukazatele navíc poskytují managementu rovněž málo informací o příčinách úspěchu či 

neúspěchu organizace z hlediska zvyšování výkonnosti (úroveň spokojenosti zákazníků, 

motivovanost zaměstnanců). (1, str. 675) 

 

1.2 Moderní přístupy hodnocení výkonnosti 

 Druhým pohledem na hodnocení výkonnosti organizace je pomocí tzv. 

moderních přístupů. Ty se od klasických liší tím, že se neomezují pouze na finanční 

aspekty, ale snaží se zapojit do hodnocení i mimofinanční aspekty. Stěžejním znakem je 

rozšíření časové hlediska o pohled do budoucnosti. Tvůrci moderních přístupů si začali 

uvědomovat, že úspěšnost a zvyšování výkonnosti je ovlivněna především zájmem 

zákazníků a až poté následuje samotný produkt a proces. Těžiště moderních přístupů  

k hodnocení výkonnosti organizací je ve většině případů založeno na určování 

rozvojového potenciálu, zvýraznění úlohy benchmarkingu při hodnocení, zákaznickém 

přístupu a používáním mimoekonomických ukazatelů. Následující část teoretické práce 

se bude snažit popsat nejvýznamnější moderní modely a přístupy uplatňované v rámci 

zvyšování a hodnocení výkonnosti organizací. (1, str. 678 - 680) 

 

1.2.1 Model 7S firmy McKinsey 

 Model  7S  vzniknul v 80. letech 20. století jako nástroj pro rozbor vnitřního 

prostředí firmy. Model byl  vytvořen specialisty poradenské firmy McKinsey, kteří 

analyzovala klima uvnitř velkých a úspěšných firem. Uvnitř těchto firem bylo nalezeno 

7 společných prvků neboli pilířů. Ve struktuře modelu se tyto prvky navzájem ovlivňují 

a rozdělují se na prvky tzv. tvrdé a měkké. Mezi tvrdé prvky patří strategie, struktura a 

systémy a jsou to ty části modelu, které může management snadněji rozpoznat a 

ovlivňovat. (3, str. 44-45)  Mezi měkké prvky neboli 4S patří schopnosti, pracovníci, 
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styl a sdílené hodnoty, jdou složitěji kontrolovat a řídit, jsou méně hmatatelná a často 

jsou ovlivněna kulturou.  Všechny prvky, měkká i tvrdá, musí být v souladu se sebou 

samými a jejich míra provázanosti vede k úspěšnému fungování organizace. (1, s. 680) 

 

 

Obr. 1: Rámec 7S faktorů firmy McKinsley (převzato z 4, s.34) 

 

 Strategie (Strategy) - Představuje dlouhodobou orientaci organizace k jednomu 

cíli nebo množině cílů a konkrétními možnostmi organizace v daném prostředí 

tyto cíle a vize uskutečňovat; 

 Struktura (Structure) - Zařazujeme sem organizační a funkční uspořádání 

organizace jednotlivých prvků organizace pro zajištění naplňování strategie a 

cílů. Úspěšné organizace první určí strategii a na základě ní volí vhodnou 

organizační strukturu; 

 Systémy (Systems) - Soubor formálních a neformálních procedur, které jsou 

využívány v každodenním fungování organizace. Můžeme sem zařadit 

komunikační systémy, kontrolní, účetní a v dnešní době asi nejžádanější 

informační systémy; 

 Schopnosti (Skills) - soubor profesních znalostí a dovedností zaměstnanců 

organizace podporující plnění cílů strategie. Můžeme sem zařadit především 

rozvoj technické a výrobní kvalifikace personálu, ale také ekonomické, právní a 

informační znalosti řídících pracovníků; 
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 Pracovníci (Staff) - Sleduje se orientace  na pracovníky organizace, jejich 

osobní rozvoj, mezilidské vztahy na pracovišti, jejích pracovní funkce a míra 

motivace, postoj k organizaci a loajalita.Současně je podporováno vytváření 

pocitu sounáležitosti a hrdosti na příslušnost ke kolektivu a zlepšování vnitřní 

kultury organizace; 

 Styl řízení (Style) - Představuje přístup managementu k řešení problémů a řízení 

pracovníků, přidělování pracovních úkolů, souladu mezi formální a neformální 

stránkou řízení lidí, dodržování firemní hierarchie či uplatňování volnějšího 

stylu řízení, který je v dnešní době stále více rozšířen; 

 Sdílené hodnoty (Shared values) - Soustava sdílených hodnot a názorů, které 

pomáhají vytvářet pozitivně neformální vztahy chování v organizaci, vytváří 

základní hodnoty a postoje firmy, které jsou pro chování zaměstnanců 

směrodatné. Smyslem sdílených hodnot je vyjádření čeho a proč chce 

organizace dosáhnout za pomoci svých pracovníků, ale také ve spolupráci  

s dalšími zainteresovanými stranami. (4, str. 35 - 45) 

 Uplatnění modelu 7S lze aplikovat pro každou organizaci malého i velkého 

rozsahu. Její použití je vhodné aplikovat na současný stav a po vyhodnocení slabých 

části nebo slabých vazeb se na tyto oblasti zaměřit a v budoucnu zapracovat na jejich 

zlepšení. Ucelená aplikace 7S faktorů v organizaci zaručuje nejenom prosperitu, 

flexibilitu a přizpůsobivost, ale podporuje také systém preventivní ochrany  

před podnikatelskými riziky. (4, str. 46) 

 

1.2.2 Model Harryho Pollaka 

 Model Harryho Pollaka vzniknul na empirickém sběru dat a smyslem modelu je 

orientace na podmínky udržitelnosti organizace, čili předpoklady dlouhodobého 

fungování. Specifikem modelu je, že vychází z kvalitativních vlastností organizace a 

prezentuje hlavně okolí organizace jako její základní faktor úspěchu. Jinými slovy 

pokud nebude organizace schopna uplatnit své produkty či služby na trhu, tak 

budoucnost ji excelentní hodnoty zjištěné ze současných finančních výkazů budoucnost 

nezajistí, protože tyto výsledky nezobrazují dlouhodobý potenciál. V modelu je 
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hodnoceno deset oblastí, které podstatným způsobem ovlivňují budoucnost organizace. 

(2, str. 90 - 91) Organizace by proto měla sledovat především: 

 Dosahování dostatečného finančního výnosu (8 %); 

 Spokojenost finančních účastníků (11%); 

 Existenci stálých zákazníků (11%); 

 Existenci produktu nebo služby odpovídající zájmu trhu (12%); 

 Stabilní provádění vědy a výzkumu s výsledky zaváděnými do praxe (13%); 

 Vzdělávání a motivování zaměstnanců a jejich motivaci (8%); 

 Optimalizaci kapitálové struktury (10%); 

 Spolehlivost, výkonnost a spolupráci dodavatelů (7%); 

 Lokalitu působení (9%); 

 Vztah k životnímu prostředí (11%); (5, str. 26) 

 Model je založen na subjektivním hodnocení, kde každá oblast je vyjádřena 

souhrnnou charakteristikou, kde v každé oblasti je možno dosáhnout určitého 

maximálního počtu bodů. Bodová charakteristika je uvedena u jednotlivých 

charakteristik, kdy není pro všechny stejná, ale liší se podle váhy, jaká je přisuzována 

jejímu vlivu na budoucí vývoj organizace. Po ohodnocení všech charakteristik se body 

sečtou a výsledek se vyjádří jako podíl dosaženého výsledku k maximálnímu možnému 

v procentech. Celkový výsledek poté představuje ukazatel vitality podniku: 

 100 - 81% - životaschopnost organizace je téměř jistá; 

 80 - 61% - životaschopnost organizace je velmi pravděpodobná; 

 60 - 41% - zajištění životaschopnosti si vynucuje určitý zásah do činnosti 

organizace; 

 20 - 0% - organizace je v krizi. (5, str. 28) 

 I když se jedná o metodu založenou na subjektivním hodnocení, upřesnění 

jednotlivých charakteristik pomocí dílčích kritérií a určení míry jejich plnění umožní 

manažerům, kteří znají dobře poměry ve své organizaci, s dostatečnou přesností určit 

bodové ohodnocení jednotlivých kritérií a získat tak poměrně přesný obraz o současném 

stavu a o oblastech, na které je potřeba se do budoucna zaměřit.  Za organizaci, která má 

zajištěnou udržitelnost je považována ta, která je schopna přizpůsobit potřebám 
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životního prostředí, cenám, kvalitě a šíři služeb poskytující svým zákazníkům. (5, str. 

29 - 30) 

1.2.3 Balanced Scorecard 

 Metoda Balanced Scorecard má kořeny vzniku v roce 1990 díky projektu  

s názvem Měření výkonnosti podniku budoucnosti, jehož motivem byla kritika měření 

výkonnosti převážně pomocí finančních ukazatelů z účetních výkazů. Pomocí tohoto 

projektu v roce 1992 byla vytvořena metoda Balanced Scorecard (BSC), jejími autory 

jsou Robert Kaplan a David Norton. BSC lze označit za manažerský systém, který 

dokáže konkretizovat a pomocí měřítek (finančních i nefinančních) sledovat strategii 

podniku. (6, str. 9-11) 

 Základním principem Balanced Scorecard je přiřazení strategických cílů, 

měřítek a strategických akcí jednotlivým perspektivám (úhlům pohledu) na organizaci. 

Tvůrci metody doporučují  čtyři perspektivy, ale je možné jich vymezit i více dle 

specifických podmínek jednotlivých organizaci. Samotní tvůrci však nedoporučují 

používat více než 6 perspektiv s důvodu přehlednosti strategické mapy. Jednotlivé 

perspektivy jsou propojené a navzájem vyvážené, což vyplývá již ze samotného názvu, 

jež v češtině znamená vyvážený systém hodnotících ukazatelů. Následující obrázek 

zachycuje základní schéma a vazby čtyř základních perspektiv obsažených v Balanced 

Scorecard. Každá perspektiva je sestavena z návrhu cílů a pro tyto cíle jsou určeny 

ukazatele, kterými je plnění cílů měřeno a cílové hodnoty, kterých chce organizace  

v daných cílech dosáhnout. (7, str. 10) 

 Doporučený počet ukazatelů je 4 - 6 pro každou perspektivu.  Je potřeba, aby 

zvolená kritéria měla vlastnosti: 

 Aktuálnost - se změnou strategie a podmínek okolí je třeba aktualizování; 

 Vyváženost - ukazatele hodnotící minulost doplnit ukazateli s orientací  

na budoucnost; 

 Provázanost - ukazatele musí být navázány na strategii organizace; 

 Přiměřenost - méně ukazatelů je někdy více než mnoho. (8, str. 109) 
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Obr. 2: Tradiční struktura BSC (Upraveno dle 6, str. 20)  

 

 Finanční perspektiva 

 Cíle ve finanční perspektivě jsou odvozeny od požadavků vlastníků na finanční 

výsledky podniku. Finanční cíle podniku mohou být různé podle toho, v jaké fázi  

se organizace nachází. Rozlišujeme tři základní fáze - růst, udržení a sklizeň. Cílem 

vlastníků je zhodnocení finančních prostředků, které do organizace vložili. Aby vložené 

prostředky byly návratné, je důležité zvolit finanční cíle v souladu s dlouhodobými cíly 

podniku. Většina organizaci při vytyčení cílů využívá tradiční finanční cíle, které jsou 

vztahovány nejčastěji k zvyšování obratu, návratnosti aktiv a k ziskovosti.  Mezi hlavní 

ukazatele s souladu se strategií a fázi, ve které se organizace nachází můžeme jmenovat 

například rentabilitu aktiv (ROA), rentabilitu investic (ROI), tvorbu přidané hodnoty 

(EVA), zvyšování produktivity. (7, str. 48-50) 

 

 Zákaznická perspektiva 

 V této perspektivě organizace identifikuje tržní segmenty, ve kterých chce 

podnikat. Zákazníci nepředstavují homogenní skupinu, ale odlišují se požadavky  

na produkty či služby organizace. Stanovení cílů a měřítek v zákaznické perspektivě  

se stanovují podle zákazníků, na které je cíleno. Kromě obvykle sledovaných obecných 



19 

 

měřítek si každý podnik stanoví vlastní hodnotové výhody, které představují hybné síly 

zákaznické perspektivy. Hodnotové výhody představují takové vlastnosti, které jsou  

pro zákazníky dané organizace klíčovými kritérii pro jejich výběr a ovlivňují také 

zákazníkovu věrnost. Konkrétní měřítka zachycující hybné síly v zákaznické 

perspektivě mají obvykle spojitost s vlastnostmi výrobku, vztahy organizace  

se zákazníky, image organizace a pověstí. Mezi obvyklé zákaznické ukazatele patří 

nejčastěji tržní podíl, udržitelnost a věrnost zákazníků, Index spokojenosti zákazníků, 

ziskovost zákazníků. (7, str. 61-63) 

 

 Perspektiva interních procesů 

 V této perspektivě se hledají klíčové procesy a jejich parametry, které mají 

zásadní vliv na dosažení cílů finanční a zákaznické perspektivy. Obvykle je možné  

v každé organizaci bez ohledu na odvětví možné nalézt minimálně tři hlavní procesy 

nebo skupiny procesů, které představují vývoj výrobku nebo služby, provozní proces a 

proces zajišťující poprodejní servis zákazníkům. Pro tyto procesy je nutné stanovit 

odpovídající cíle a ukazatele. Pro procesy je obvykle možné stanovit čtyři základní 

oblasti ukazatelů, z nichž je většina nefinančního charakteru. Mezi nejčastější ukazatele 

pro hodnocení procesů je používáno stanovení nákladovosti na proces, kvalita výstupu, 

počet reklamací a časová náročnost procesu. (7, str. 87-89) 

 

 Perspektiva učení a růstu  

 V této poslední základní perspektivě organizace shledá faktory, které vytvářejí 

potenciál pro dosahování vysoké výkonnosti ve všech třech předchozích perspektivách 

a umožňují tak dosahovat jejich cílů. Protože stále ve více organizacích hraje kvalita 

práce zaměstnanců nejdůležitější roli, jedná se především o cíle a měřítka zaměřená na 

neustálý rozvoj schopností a způsobilosti zaměstnanců, jejich motivaci, samostatnost a 

angažovanost na činnostech a výsledcích organizace. Hybné síly a jim odpovídající 

ukazatele pro perspektivu učení se a růstu se vztahují obvykle k jedné ze tří základních 

kategorií, kterými jsou rekvalifikace zaměstnanců,  schopnosti informačního systému a 

motivace, delegování pravomocí a angažovanost zaměstnanců. Nejčastěji využívané 

ukazatele pro plnění cílů jsou spokojenost zaměstnanců, udržení zaměstnanců a 
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produktivita zaměstnanců, poměr nákladů k získaným schopnostem zaměstnanců. (7, 

str. 113-120) 

 Propojení všech čtyř perspektiv následně vede k vytvoření strategické mapy, 

která zobrazuje výše charakterizované perspektivy v příčinné hierarchii. Tato hierarchie 

by měla zobrazovat stav, kdy se cíle vzájemně podporují. Příčinná logika strategické 

mapy je založena na tom, že cíle perspektivy učení se a růstu podporují dosahování cílů 

perspektivy interních procesů, které pak podporují dosahování cílů zákaznické 

perspektivy. Dosahování cílů zákaznické perspektivy by mělo vést ke splnění 

finančních cílů ve finanční perspektivě. Tato příčinná logika je jednou z nejdůležitějších 

prvků moderních Balanced Scorecards. (9, str. 110) 

1.2.4 ČNS EN ISO 9004:2010 

 Soubor norem řady ISO 9000 byl schválen v roce 1987 na pomoc organizacím 

všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu 

kvality. Normy jsou koncipovány tak, že ve svém obsahu koncentrují a zobecňují 

praktiky používané při zabezpečování kvality, které měly svůj původ v přístupech 

kvality používaných ve zbrojní výrobě, výrobě komponentů pro jaderné elektrárny a  

v přístupech GMP.  

 Od svého počátku byly deklarovány jako univerzální systémy vhodné k široké 

aplikaci ve všech typech organizací. Zavedení, udržování a ověření správné funkce 

(certifikace) systému řízení kvality je dobrovolnou aktivitou organizace. 

Doporučení pro systém managementu kvality jsou uvedena v několika normách a 

základ tvoří tři normy: 

- ČSN EN ISO 9000:2015 - Systémy managementu kvality - Základní principy a 

slovník, 

- ČSN EN ISO 9001:2015 - Systémy managementu kvality - Požadavky, 

- ČSN ISO 9004:2009 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. (10, str.28) 

Norma ČSN EN ISO 9004 byla revidována v roce 2010 pod názvem Přístup 

managementu kvality - Řízení udržitelného úspěchu organizace, přičemž je stále 
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koncipována tak, aby byla kompatibilní s normou ISO 9001 (norma stanovující 

požadavky na systém řízení kvality) a s dalšími normami systémů managementu. Rozdíl 

mezi normami ISO 9004 a ISO 9001 je, že se norma ISO 9004 dívá na management 

kvality ze širšího pohledu, zohledňuje potřeby a očekávání všech zainteresovaných 

skupin a poskytuje návod ke zlepšování celkové výkonnosti organizace. 

 V přílohách nabízí norma ISO 9004 organizacím nástroj pro sebehodnocení a 

stanovení úrovně vyspělosti, popisuje principy managementu kvality a předkládá 

vzájemné vazby a souvislosti mezi ISO 9001:2008 a touto normou. Dle přiloženého 

schématu je patrné, jak rozšířený model procesně orientovaného systému managementu 

kvality propojuje prvky ISO 9001 a ISO 9004. 

 

Obr. 3: Rozšířený model systému managementu kvality (převzato z 11, str. 7) 

 Norma má celkem devět kapitol. První tři kapitoly se zabývají základní 

charakteristikou a terminologií systému. Hlavní podstata je zachycena a popsána  

od čtvrté kapitoly.  

Kapitola 4: Řízení udržitelného úspěchu organizace - Pro dosažení udržitelného 

úspěchu by měla organizace vytvořit systém managementu kvality, který zajistí účinné 
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využití zdrojů, rozhodování na základě skutečných důkazů a soustředění se na potřeby 

všech zainteresovaných stran. Vrcholový management organizace by měl mít 

dlouhodobou plánovací perspektivu, měl by pravidelně analyzovat prostředí organizace, 

identifikovat zainteresované strany a být s nimi v neustálém kontaktu, vytvářet 

prospěšné vazby s dodavateli a partnery, měl by umět využívat komplexní přístupy 

včetně vyjednávání a mediace, identifikovat existující rizika a měl by být schopen 

vytvářet procesy inovací. (11, str.11-13) 

Kapitola 5: Strategie a politika - Jasné stanovení strategie a politiky vrcholového 

managementu je nezbytností. Je třeba soustavně monitorovat a pravidelně analyzovat 

prostředí organizace, posuzovat zdroje a identifikovat budoucí potřeby zdrojů a 

technologií. Je důležitá neustálá aktualizace strategie a politik. Je třeba stanovit si a 

udržovat takové procesy a postupy, které vytýčí měřitelné cíle, určí pro ně dobu 

dosažení, odpovědnost a pravomoc k jejich dosažení. Vyhodnotí strategická rizika a 

nastaví vhodná protiopatření. Tyto procesy a postupy také zajistí potřebné zdroje  

pro rozšiřování činnosti organizace a zabezpečí činnosti pro dosahování stanovených 

cílů.(11, str. 13-15) 

Kapitola 6: Management zdrojů - Kapitola popisuje veškeré zdroje organizace, jak 

finanční, lidské, partnery, infrastrukturu, pracovní prostředí, tak zdroje přírodní.  

Pro dosahování krátkodobých i dlouhodobých  cílů organizace je nezbytné identifikovat 

jak interní, tak externí zdroje. Je nezbytné, aby strategie a politika zdrojů organizace 

byla v souladu s její celkovou strategií.(11, str. 15-21) 

Kapitola 7: Management procesů - Jelikož každá organizace je specifická, je nutno 

nastavit procesy v závislosti na typu, velikosti a úrovni vyspělosti organizace. 

Organizace musí mít takový management procesů, který bude schopný efektivně plnit 

stanovené cíle. Procesy a jejich vzájemné vztahy by měly být pravidelně 

přezkoumávány a na základě výsledků navrhovány činnosti směřující k jejich 

zlepšení.(11, str. 21-23) 

Kapitola 8: Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání - Pro udržení úspěchu 

organizace je nutno pravidelně monitorovat, měřit, analyzovat a přezkoumávat svou 

výkonnost. Monitorování prostředí organizace je mimo jiné důležité pro určení potřeb 

zainteresovaných stran, posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 
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hodnocení trhu a technologií a také určení potřeb zdrojů.  Předmětem měření 

výkonnosti jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které by měly odpovídat povaze a 

velikosti organizace a jejím produktům procesům a činnostem. Dalšími efektivním 

nástroji korekce neshod jsou interní audit, analýza informací, sebehodnocení a 

benchmarking. (11, str. 23-27) 

Kapitola 9 : Zlepšování, inovace, učení se - Pro udržitelnost úspěšnosti organizace je 

důležitá rychlost reakcí a přizpůsobení se potřebám a situacím na trhu. Vzniká 

nezbytnost vytváření inovací, neustálého zlepšování se a učení, kterou lze aplikovat na 

organizační strukturu, systémy vedení, vztahy se zainteresovanými stranami, produkty, 

procesy a infrastrukturu, pracovní prostředí a technologie. Na základě pravidelné 

analýzy prostředí a učení se může organizace využít mezery na trhu a inovovat již 

používané procesy či produkty. (11, str. 28-31) 

1.3 Modely cen za kvalitu 

 Následující modely patřící do moderních přístupů měření výkonnosti organizací 

vznikly na území Evropy a jsou dnes již uznávány po celém světě. Jejich vymezení v 

rámci teoretické části je z důvodu společných znaků, které tyto modely sdílejí.  

Pro hodnocení organizací zapojených v národních cenách kvality používáme několik 

modelů, které budou nyní představeny a hlouběji rozebrány. 

1.3.1 EFQM Model Excelence 

 V roce 1989 byla založena Evropská nadace pro řízení kvality (EFQM - 

European Foundation for Quality Management) s hlavním záměrem podpory 

evropských firem v procesech kvality, jakožto rozhodujícího prvku pro dosažení 

globální konkurenční výhody. Jako hlavní nástroj pro dosažení tohoto cíle byl v roce 

1991 vytvořen Evropský model TQM (Total Quality Management), který byl v průběhu 

let několikrát revidován a nakonec přejmenován na EFQM Model excelence. (12, str. 

17) 

Model je postaven na třech základních prvcích: 

 Koncepce excelence; 

 Vlastní model excelence EFQM; 
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 Logika Radar. 

 

1) Koncepce excelence 

 Již první tvorba Modelu excelence EFQM, a každá jeho další aktualizace, je 

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

je proveden přímo v praxi na desítkách až stovkách excelentních organizací ze všech 

sektorů od podnikatelských firem po organizace veřejné správy. Nejdůležitější body 

jsou zobecněny a shrnuty do takzvaných základních koncepcí excelence: 

 Vytváření hodnoty pro zákazníka - excelentní organizace chápou, předvídají a 

naplňují potřeby svých zákazníků a trvale pro ně vytvářejí hodnoty, které 

zákazníci chtějí. Zkoumají zkušenosti a zpětnou vazbu od zákazníků a  

na základě těchto zjištění inovují své produkty a služby; 

 Vytváření trvale udržitelné budoucnosti - excelentní organizace svými 

podnikatelskými aktivitami pozitivně ovlivňují své okolní prostředí tím, že díky 

zvyšování svých výsledků také zlepšují ekonomické, environmentální a sociální 

podmínky ve společnosti, ve které působí; 

 Rozvíjení schopností organizace - excelentní organizace využívají efektivní 

řízení změn uvnitř i vně, pravidelně analyzují své trendy a identifikují oblasti 

pro budoucí rozvoj, aby bylo dosaženo strategických cílů; 

 Využívání kreativity a inovací - excelentní organizace pro zvýšení své 

výkonnosti využívají neustálý rozvoj a systematické inovace s využitím 

kreativity svých zainteresovaných stran, inovace uplatňují nejen na produkty a 

služby, ale také na procesy, marketing, podnikatelský model a tyto nápady 

realizují v vždy mezi prvními v oblasti svého působení na trhu; 

 Vedení na základě vize, inspirace a integrity - excelentní organizace mají  

v řadách svých vedoucích pracovníků lídry, kteří pro své okolí působí jako 

vzory. Pro ostatní zaměstnance, jsou nositeli hodnot a etiky, pracovníky 

inspirují, podporují a podílejí se na vytváření kulturní angažovanosti organizace; 

 Agilní řízení - excelentní organizace mají schopnost správně a včas 

identifikovat příležitosti a hrozby a flexibilně na ně reagovat. Pro identifikování 

změn využívají mechanismy a identifikované změny převádí do možných 
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budoucích scénářů pro organizaci. Také dokáží pružně reagovat na změny 

uzpůsobením organizační struktury s cílem podpory dosažení strategických cílů; 

 Dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků - excelentní organizace 

jsou si vědomy hodnoty svých pracovníků a utvářejí pro ně podmínky  

pro možnost dosažení jak pracovních, tak osobních cílů. Rozvíjejí jejich 

schopnosti a dovednosti, respektují zdravou rovnováhu pracovního a osobního 

života, motivují pracovníky pro zapojení se do inovací a zlepšování organizace a 

za to je odměňuji a projevují jim uznání; 

 Trvalé dosahování vynikajících výsledků - Excelentní organizace trvale 

dosahují udržitelných vynikajících výsledků, které odpovídají krátkodobým i 

dlouhodobým potřebám všech zainteresovaných stran. Dosažení tohoto 

udržitelného stavu organizace realizuje pomocí plánování, předávání informací 

pro rozhodování, využívání hodnocení a kontrol pro naplňování a zlepšování 

budoucí výkonnosti. (13, str. 4-8) 

 

 

Obr. 4: Schéma základních prvků koncepce excelence (převzato z 13, str.4) 
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2) Vlastní model excelence 

 Model má devět kritérií. Vychází z předpokladu, že vynikající klíčové výsledky 

výkonnosti mohou být organizací dosaženy pouze za podmínky maximální spokojenosti 

externích zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Tyto 

kritéria označujeme jako výsledky. Výsledky organizace jsou podmíněny řízením 

procesů, což vyžaduje vhodně definovanou strategii, propracovaný systém řízení všech 

druhů zdrojů a budování vztahů partnerství, včetně řízení rozvoje zdrojů lidských. To je 

umožněno přístupem vedení všech úrovní managementu. Tato kritéria tvoří 

předpoklady pro dosahování výsledků. Kritéria předpokladů ukazují, jak by mělo být  

v organizaci postupováno, kritéria výsledků ukazují, čeho bylo dosaženo. Každé  

z kritérií se dále člení na dílčí kritéria (celkem je 32 subkritérií). (9, str. 240)   

 

Obr. 5: Schéma modelu EFQM (převzato z 13, str. 9) 

 

Jednotlivá kritéria budou dále rozebrána a vysvětlena u modelu START PLUS, který 

svou strukturou je podobný modelu EFQM excelence. 

 

3) Logika RADAR 

 Logické schéma RADAR slouží k kvantifikaci stavu vyzrálosti systému 

managementu. Jedná se o jednoduchou metodiku, která určuje, jak má organizace 
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postupovat na cestě k úspěšnosti. Název RADAR je složením písmen jednotlivých 

činností, které v rámci hodnocení na sebe navazují: 

 (R) Results - výsledky; 

 (A) Approach - přístup; 

 (D) Deployment - rozšíření; 

 (A) Assessment - posuzování; 

 (R) - Review - přezkoumání. (9, str. 249-251) 

 Úspěšná organizace si má naplánovat své výsledky, kterých chce dosáhnout, 

poté zvolit vhodné přístupy, jak těchto výsledků dosáhnout a následně tyto přístupy 

vhodně aplikovat do již stávajících procesů. Poté následuje posouzení těchto změn na 

dosažené výsledky a jejich přezkoumání za účelem nalezení způsobů a možností pro 

další zlepšování, případné učení se z chyb a nezdarů. Touto základní logikou je 

hodnoceno každé kritérium modelu EFQM excelence a na základě ohodnocení 

jednotlivých části je uděleno organizaci bodové hodnocení. Teoretické maximum  

pro organizaci je 1000 bodů, v praxi však nejlépe hodnocené organizace dosahují kolem 

700 bodů. 

 

1.3.2 Model CAF 

 Společný hodnotící rámec označovaný zkratkou  CAF (Common Assessment 

Framework) je prvním modelem sloužícím pro sebehodnocení všech druhů veřejné 

správy (ministerstva, kraje, města, univerzity, aj.). Model CAF vzniknul ve spolupráci 

jednotlivých ministrů Evropské Unie na počátku 21. století za účelem modernizace 

veřejné zprávy a veřejných služeb v členských státech EU,  jakožto zjednodušená verze 

modelu EFQM excelence. (14, str.7-9)  

 Zjednodušení spočívá v tom, že není jednotlivým hodnotícím kritériím modelu 

přiřazována rozdílná váha. Filosofie modelu je postavena na pěti hlavních záměrech 

podporujících celkové zlepšování organizace: 

1. Seznámení a zavedení do veřejné správy TQM s principy excelence; 
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2. Změnit fungování aktivit ze současného stavu plánovat - vykonat (Plan - Do)  

k využívání celého Demingova cyklu (Plan - Do - Check - Act), což  

při soustavném opakování vede ke zlepšování procesů; 

3. Poskytnout organizacím veřejného sektoru možnost sebehodnocení formou 

ucelené metodiky pro získání a stanovení opatření ke zlepšení; 

4. Nabídnout model podobný fungujícímu modelu v soukromém sektoru, a tím 

přiblížit pohled a metodiku na řízení kvality mezi těmito dvěma sektory; 

5. Usnadnit benchlearning a benchmarking mezi jednotlivými organicemi veřejné 

správy. (14, str. 9) 

Model CAF může být pomůckou při dosažení efektivní, kvalitní a výkonné organizaci 

veřejného sektoru, ale také cesta k úřadu poskytující dobré služby, protože dobře 

fungující úřad je takový, který má spokojené zákazníky - občany i zaměstnance - 

úředníky. Důvodem, proč tohoto stavu lze dosáhnou vyplývá již z názvu modelu: 

 C - Společný (Common) - společný nástroj pro inovace a zlepšování (kvality, 

efektivnosti, výkonnosti, stejně jako spokojenosti jeho zákazníků) všech druhů 

organizací veřejného sektoru v celé EU; 

 A - Hodnotící (Assessment) - poskytuje metody pro hodnocení dosahovaných 

cílů, které úřad nabízí občanům (spokojenost, doba zpracování žádosti, apod.) , 

k zaměstnancům (produktivita, spokojenost), k výsledkům vlivu na životní 

prostředí a vlivu na společnost. Stejně tak umožňuje provést i hodnocení 

předpokladů pro dosahování těchto výsledků; 

 F - Rámec (Framework) - model je rámcem pro efektivní, kvalitní, výkonné 

vedení a řízení úřadu, pro strategické i operativní plánování, pro řízení lidských 

zdrojů, procesů, inovací i změn. V neposlední řadě je také rámcem pro hledání a 

dosahování klíčových cílů. (9, str. 258-259) 

Stejně jako model EFQM excelence je založen model CAF na sebehodnocení  

na základě devíti kritérií. Pět z nich se vztahuje na vstupní možnosti, tedy předpoklady 

pro dosahování výsledků, následná čtyři kritéria se vztahují k hodnocení výsledků. 
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Obr. 6: Struktura modelu CAF (převzato z 14, str.9) 

 Jednotlivá kritéria jsou složena ze subkritérií a k těm jsou vztaženy oblasti 

zaměření, respektive sady otázek pro sebehodnocení. Logika rozkladu kritérií  

na subkritéria a následně na oblastí zaměření je podobná jako u modelu EFQM. Hlavní 

rozdíly mezi CAF a EFQM zachycuje následující tabulka: 

Tab 1: Základní rozdíly mezi EFQM a CAF (převzato z 9, str. 260) 

Srovnávací kritérium Model EFQM Model CAF 

Počet kritérií 9 9 

Přiřazování důležitosti 

kritériím 
ANO NE 

Počet subkritérií 32 28 

Přiřazování důležitosti 

subkritériím 
ANO NE 

Způsob bodového 

hodnocení 

Logické schéma RADAR 

nebo dle zvolené metody 
Panely hodnocení 

Typ organizace, pro 

kterou je určen 
Univerzální použití Veřejný sektor 

Využití aplikační 

příručky 
Zpoplatněno Zdarma k využití 
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1.3.3 START PLUS 

 Model START PLUS vzniknul pod záštitou Rady kvality České republiky  

pro všechny subjekty mající snahu o zlepšování svých podnikatelských aktivit a 

zvyšování konkurenceschopnosti. Principem modelu je zjištění současného stavu 

organizace pomocí sebehodnocení, především silné a slabé stránky organizace a nalézt 

příležitosti pro zlepšení a náměty pro změny procesů, kterých se to týká. Model je 

součástí programu Národní ceny kvality a principy vychází z modelu EFQM, který je 

používán pro systematické a pravidelné porovnávání činností organizace, což by mělo 

vést k neustálému zlepšování výkonnosti a efektivnosti všech činností a procesů. 

 Model START PLUS je určen pro všechny organizace (veřejného i soukromého 

sektoru), které jsou již nyní zapojeny v programu Národní ceny kvality, ale také  

pro každou nezapojenou organizaci, která by chtěla použít metodu sebehodnocení  

pro nalezení možnosti zlepšení své výkonnosti. V rámci zjišťování a porovnávání 

výsledků pro zachování objektivního porovnání jsou organizace rozděleny do tříd podle 

počtu zaměstnanců. V případě soukromého sektoru zde dvě kategorie (do 250 

zaměstnaců, nad 250 zaměstnanců), u veřejného sektoru jsou uplatňovány také dvě 

kategorie (do 50 zaměstnanců, nad 50 zaměstnanců). 

 Model START PLUS je postaven jako zjednodušený EFQM excelence  

při využití shodné struktury, jehož část tvoří devět kritérii, které jsou hodnoceny. Tato 

kritéria provází a spojuje myšlenka, že aby organizace byla schopna dosáhnout 

vynikajících výsledků, je třeba, aby využívala také vynikající manažerské přístupy a 

jejich aplikaci v rámci svých aktivit. Dosažené hodnocení výsledků v těchto oblastech 

poté slouží jako zpětná vazba pro budoucí přezkoumání a zlepšování. (15, str. 7-10) 
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Obr. 7: Struktura modelu START PLUS (převzato z 15, str. 25) 

 

Prvních 5 kritérii představuje tzv. předpoklady, což jsou oblasti hodnocení, které 

popisují přístupy organizace, jež jsou využívány pro dosažení druhé skupiny kritérií - 

Výsledků. Je třeba podotknout, že pro hodnocení skupiny výsledky (kritérium 6 -9)  je 

požadováno doložení objektivních výsledků alespoň s tříletou historií, aby byla 

zajištěna určitá míra konzistentnosti. 

Kritérium 1 - Vedení 

Oblast vedení zkoumá postoje, chování a aktivity vrcholového vedení organizace a 

řídících pracovníků a schopnosti naplňovat poslání, vize a hodnoty, které má organizace 

stanovené. Hodnotí se také osobní angažovanost a postoje při vytváření podmínek  

pro dosažení trvalé úspěšnosti organizace a změnám, které k dosažené úspěšnosti 

vedou. 

Kritérium 2 - Strategie 

Obsah kritéria je zaměřen na zhodnocení, jak organizace naplňuje své poslání a vize 

pomocí své strategie zaměřené na zainteresované strany. Hodnotí se, jak je strategie 

podporována procesy, úkoly a plány, zda má organizace jasně vymezené trhy a 

segmenty své působnosti, zda jsou prováděny analýzy konkurence, zda strategie 
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zohledňuje informace o nových technologiích a zda je ošetřena identifikace rizik 

ohrožující plnění strategie. 

Kritérium 3 - Pracovníci 

Obsahem je popis a využití lidských zdrojů. Stanovení požadovaných kompetencí, 

znalostí a dovedností včetně dokumentace, podpora organizace kariérního růstu 

zaměstnanců a určení odpovědnosti pracovníků. Součástí je také pravidelné hodnocení 

pracovníků, jejich spokojenosti a vhodné nastavení jejich motivace. 

 

Kritérium 4 - Partnerství a zdroje 

Pro efektivní fungování procesů  je důležité plánování a udržování partnerských vztahů 

s externími organizacemi. Také zahrnuje nezbytné správné nastavení využívání zdrojů 

jak materiálních, hmotných , informačních, tak i finančních.  

 

Kritérium 5 - Procesy, výrobky a služby 

Obsahem kritéria je vymezení přidané hodnoty pro zákazníky, která se odvíjí  

od neustálého vývoje řízení a zlepšování procesů, výrobků a služeb. Vše musí být  

v souladu se stanovenou strategií. Pro její dosažení  je nezbytné průběžné  zjišťování 

spokojenosti zákazníků a využívání výsledků hodnocení spokojenosti ke svému 

zlepšení. 

 

Kriterium 6 - Zákazníci - výsledky 

Kritérium výsledků vzhledem k zákazníkům se zaměřuje na hodnocení dosažených 

očekávání a potřeb zákazníků, kterých organizace dosáhla. Měřítky vnímání organizace 

mohou být jak kvalita výrobku nebo služby, rychlost dodávky, schopnost poradit, 

reklamace, tak také poskytování informací zákazníkům. Interními ukazateli výkonnosti , 

které si organizace sama zvolí v rámci hodnocení, mohou být například sledování 

spolehlivosti dodávky, rychlost vyřízení dodávky, apod.)    
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Kritérium 7 - Pracovníci - výsledky 

Obsahem tohoto kritéria je stanovení hodnot, kterých organizace dosahuje ve vztahu  

ke spokojenosti vlastních pracovníků. Měřítka vnímání lze získat z průzkumů 

spokojenosti pracovníků, ze strukturovaných rozhovorů a hodnocení a ukazatele 

výkonnosti mohou být například sledování fluktuace, nemocnost, využívání benefitů, 

apod. 

 

Kritérium 8 - Společnost - výsledky 

Toto kritérium se zaměřuje na výsledky, kterých organizace dosahuje v uspokojování 

potřeb a očekávání svého okolí na místní, státní i mezinárodní úrovni. Měřítka vnímání  

se opírají  např. o data z veřejných průzkumů, článků z tisku, kde mohou být  

uveřejněny environmentální i společenské dopady, dobré jméno a image organizace, 

apod. Měřítky ukazatele výkonnosti jsou soulad se zákonnými předpisy a výkonnost  

s ohledem na životní prostředí, na společnost a na bezpečnost a ochranu zdraví. 

 

Kritérium 9 - Ekonomické výsledky 

 Výsledky finanční, případně výsledky strategických nefinančních měřítek si 

organizace definuje a schvaluje ve své strategii. Měřítky vnímání ekonomických 

výstupů mohou být jak výstupy finanční, výkonnost vůči rozpočtu, tak objem 

poskytnutých klíčových výrobků nebo služeb. Měřítky pro ekonomické ukazatele 

výkonnosti jsou hlavně provozní měřítka, které organizace používá pro plánování 

ekonomických výsledků a pro monitorování a chápání výkonnosti svých klíčových 

procesů. (15, str. 25-31) 

 

Postup hodnocení 

 Pro hodnocení organizace pomocí modelu START PLUS se využívá hodnotící 

sešit, který je založen na vymezení silných stránek organizace a oblastí pro zlepšování a 

následném bodovém hodnocení. V případě, že organizace využívá model pouze  

pro vlastní sebehodnocení, sestavováním hodnotícího sešitu se zabývají interní 
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pracovníci. Pokud se jedná o hodnocení organizace zapojené do Národní ceny kvality 

České republiky, hodnocení je provedeno externím hodnotitelem. I v tom případě je 

však vhodné, aby si organizace sebehodnocení provedla interními pracovníky, protože 

získaná zjištění ji pomohou připravit se na externí hodnocení, poskytne ji to ucelenější 

obraz a umožní lépe využít zpětnou vazbu získanou z externího ohodnocení. 

 Silné stránky a oblasti pro zlepšování 

Hlavním cílem sebehodnocení je odhalení silných stránek a oblastí pro zlepšování, 

proto se by se dalo říct, že primární část při hodnocení je více důležitá než následné 

bodové ohodnocení. Určení oblastí pro zlepšení je prvním krokem k vytvoření akčního 

plánu pro  další zlepšování organizace. V případě nalezení většího počtu oblastí  

pro zlepšení je třeba vybrat ty hlavní oblasti, jejichž zlepšení nejvíce přispěje k plnění 

strategie a cílů organizace pro dlouhé období. (15, str. 38) 

 Bodové hodnocení 

Bodové hodnocení u modelu START PLUS je inspirováno způsobem bodového 

hodnocení modelu EFQM vycházející z matice hodnocení a logiky RADAR, ale způsob 

hodnocení je značně zjednodušen. Díky tomuto zjednodušení bohužel nelze objektivně 

porovnávat bodová ohodnocení zjištěné pomocí metody EFQM a START PLUS. 

 1) Bodové hodnocení předpokladů 

Hodnocení předpokladů, tedy kritérií 1-5, je realizováno pomocí sady otázek 

vytvořených pro každé kritérium zvlášť. Odpověď na každou otázku je ohodnocena  

v rozmezí 0 - 100 bodů, otázky v rámci jednotlivých kritérii jsou poté sečteny a bodové 

ohodnocení pro dané kritérium je výsledkem aritmetického průměru bodového 

hodnocení jednotlivých otázek. Otázky jsou hodnoceny na základě bodové škály, která 

je složena ze tří pilířů: 

 Přístup  -  organizace v dané otázce má navržen postup, který v souladu s plnění 

strategie a cílů organizace, tento postup je podložen procesem, který je 

dodržován, kontrolován a zlepšován; 

 Aplikace - vymezuje a specifikuje, co organizace skutečně v praxi dělá  

při uplatňování přístupu v dané otázce, aby proces přinášel očekávané výsledky; 



35 

 

 Hodnocení a zlepšování - Odráží, zda organizace v dané oblasti provádí kontrolu 

a snaží se systematicky zlepšovat daný proces, měří a vyhodnocuje jeho přínos a 

identifikuje nové oblasti vhodné pro inovování. (15, str.39) 

 

Obr. 8: Bodové hodnocení předpokladů modelu START PLUS (převzato z 15, str. 39) 

  

2) Bodové hodnocení výsledků 

 Bodové hodnocení výsledků se využívá u kritérií 6 - 9 a  podstatou je, že se 

každé kritérium dělí na dvě dílčí kritéria, která se hodnotí zvlášť. Bodové hodnocení je 

prováděno na základě popisů výsledků z podkladové zprávy. V každém dílčím kritériu 

se hodnotí, zda výsledky vykazují pozitivní trendy, zda jsou stanoveny a plněny cíle a 

jakým způsobem je prováděn benchmarking - porovnávání svých výsledků s výsledky 

konkurence. Dále je hodnoceno použití vhodných metrik pro měření těchto cílů, zda je 

jich dostatek a zda jsou vhodně koncipovány, aby pokryly co nejšíře měřenou oblast. 

Jednotlivá dílčí měřítka jsou hodnocena pomocí následující tabulky. 
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Obr. 9: Bodové hodnocení výsledků modelu START PLUS (převzato z 15, str. 41) 

 Trendy - Výsledky v daném ukazateli vykazují nejméně tříletý pozitivní trend. 

Pro hodnocení výsledků je nutné využít výsledky z předcházejících čtyř období 

měření. Stanovuje se, jak moc pozitivní trend výsledky dosahovaly. Za pozitivní 

trend lze považovat i pokles, pokud nastal z objektivních důvodů, nebo se 

jednalo o pokles, který nastal v celém segmentu trhu a v rámci hodnocené 

organizace byl nižší než v oblasti celého trhu. 

 Cíle - Hodnotí se stanovené cíle v oblasti výsledků, jejich reálnost na dosažení a 

zda jsou nastaveny tak, aby byly v souladu se strategií a potřebami organizace. 

 Srovnání - Hodnotí se, zda organizace využívá a srovnává dané metriky s jinými 

organizacemi ve svém odvětví, kde působí nebo s leadrem trhu, pokud jsou tyto 

informace dostupné. V případě srovnávání se hodnotí, zda jsou výsledky 

organizace příznivé či nikoliv. 

 Rozsah a přiměřenost - hodnocení rozsahu a pokrytí konkrétní oblasti 

patřičnými měřítky vhodnými pro danou organizaci. 
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 Pro získání bodového hodnocení výsledků je potřeba zjistit, kolik procent 

výsledků vykazuje pozitivní trendy, kolik procent výsledků má stanoveny cíle, které 

jsou plněny, kolik procent výsledků je externě srovnáváno a  z těchto zjištěných procent 

vypočítáme průměr. Následně ohodnotíme vhodnost zvolených měřítek a jak moc 

pokrývají rozsah potřebný pro objektivní zhodnocení dílčího kritéria. Je potřeba 

vycházet z velikosti a složitosti organizace, pokud zjistíme, že některá měřítka chybí, je 

potřeba snížit bodové hodnocení.  Z těchto hodnot se následně vypočte celkové bodové 

hodnocení dílčího kritéria. Je vhodné řídit se doporučením, že celkové bodové 

hodnocení dílčího kritéria by nemělo přesáhnout hodnotu bodů přidělenou za rozsah a 

přiměřenost. Přesnost bodového hodnocení je závislé na počtu hodnotitelů a jejich 

zkušenostech. (15, 40-43) 

Celkové ohodnocení organizace 

 Pro zjištění celkového počtu bodů, která organizace dosáhla pomocí hodnocení 

modelem START PLUS je potřeba zjištěné počty bodů v jednotlivých devíti kritériích 

vynásobit váhovým koeficientem a poté je sečíst. Koeficienty pro jednotlivá kritéria 

jsou zachyceny u obrázku modelu EFQM. Výsledné bodové ohodnocení je vždy třeba 

brát s určitou tolerancí, protože bodování je závislé na jednotlivých hodnotitelích, 

doporučená odchylka je +/- 25 bodů. Maximální počet bodů, který hodnocená 

organizace může získat je 1000, ale k této hodnotě se nepřibližuje žádná organizace. 

Pokud organizace provádí sebehodnocení za pomocí externího hodnotitele zapojeného  

v programu Národní ceny kvality, podle počtu získaných bodů může následně získat 

ocenění a v následujících letech dále pokračovat ve zvyšování výkonnosti s pomocí 

modelu START PLUS. (15, str. 43-44) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části této diplomové práce bude hodnocena vybraná společnost pomocí 

zvoleného modelu START  PLUS. 

2.1 Představení společnosti 

Kapitola popisuje základní údaje o společnosti, náplň činnosti, její strukturu, 

organizační členění a kompetence a pravomoci jednotlivých úseků. 

 

2.1.1 O společnosti 

Zvolená společnost působí v oblasti speciálního zakládání staveb, které tvoří převážnou 

část podnikatelských aktivit. Dalším předmětem podnikatelských aktivit je souhrn 

stavebních činností od investiční výstavby až po rekonstrukci staveb. Společnost působí 

na stavebním trhu přes 20 let a je založena na dlouholetých zkušenostech svých 

pracovníků. Jsou jimi autorizovaní inženýři ve vedení společnosti, stavební technici 

řídící samotné stavby, posádky obsluhující výkonné stroje a také spolehliví pracovníci 

dělnických profesí. 

Předmětem podnikání je tedy: 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, sanace starých 

ekologických zátěží. 

Společnost má hlavní sídlo v Praze a obchodní zastoupení v Brně. Stavební práce jsou 

realizovány, jak v tuzemsku tak, v poslední době také v zahraničí, převážně  

na Slovensku, ve Slovinsku a v Polsku. Mezi stěžejní používané technologie, které jsou 

z hlediska realizace stavebních činnosti dlouholetým aplikováním a neustálým 

zlepšováním používány, patří zejména: 

- podzemní stěny, 

- těsnící stěny, 
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- piloty a mikropiloty, 

- horninové kotvy, 

- trysková injektáž, 

- vibroberanění, 

- pažící konstrukce. 

Během působení na stavebním trhu společnost postupně rozšířila svůj záběr podnikání 

na kompletní dodávky staveb a v posledních letech už realizovala i některé stavby jako 

generální dodavatel. 

 

2.1.2 Organizační struktura 

 Vnitřní organizace firmy je zřejmá z organizační struktury uvedené níže. V čele 

organizace stojí generální ředitel, který řídí společnost společně s vedoucími 

jednotlivých oddělení (úseků).  

 Ředitelství společnosti tvoří generální ředitel, asistentka generálního ředitele, 

sekretariát, oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany. Ředitelství zabezpečuje 

činnosti společnosti v oblasti řízení a správy majetku a investic, ekonomickou a finanční 

správu, personální a mzdovou agendu a bezpečnost, ochranu zdraví a požární ochranu. 

 Mezi kompetence generálního ředitele dále patří zajišťovat běžnou řídící činnost 

z pohledu externích služeb, pro které společnost nemá vlastní personální obsazení a 

technické zajištění. Mezi tyto externí služby patří správa, zabezpečení a provoz  

informačních technologií, právní služby a poradenská činnost. 

 Vedoucí obchodního oddělení  je přímým podřízeným generálního ředitele a 

zajišťuje řízení obchodního oddělení společnosti. Snahou oddělení je nejen získat 

dostatečné množství zakázek, ale zároveň posoudit jejich ekonomickou návratnost. 

Odpovídá zejména za stav výrobní a technické přípravy zakázek z hlediska smluvních 

vztahů, úroveň technologické přípravy staveb vzhledem k cenové nabídce, způsob 

provedení projektové a rozpočtové přípravy nabízených a přijatých zakázek. 

 Obchodní oddělení odpovídá za zpracování nabídek včetně projednání odbytové 

ceny, tvorbu rozpočtů pro jednotlivé zakázky, zpracování harmonogramu prováděných 

zakázek, monitorování trhu, konkurence a cenové úrovně, vedení centrální evidence 
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odběratelů a dodavatelů materiálu a prací. Součástí obchodního oddělení je také 

projekční oddělení, které zajišťuje zpracování projektové dokumentace jak pro externí 

zadavatele, tak především pro kontrolu a úpravy v rámci projektu zákazníků 

společnosti. 

 Vedoucí provozního oddělení úzce spolupracuje s náměstkem ředitele. Jeho 

hlavní činností je řízení organizace výroby a řízení časového průběhu prací jednotlivých 

středisek staveb, řízení staveb a koordinaci dodávek včetně operativního materiálně 

technického zajištění, dopravy a mechanizace. Dále zajišťuje hospodárnost výroby 

volbou vhodné technologie, pokud je to možné z hlediska projektové části zakázky, 

zpracovává harmonogramy časové realizace zakázek se stanovením nároků na počet 

pracovníků, pracovních kolektivů, dopravy a mechanizace. Mezi jeho kontrolní činnosti 

spadá ověřování správnosti dokladů o výrobních a mzdových nákladech a podkladů  

pro fakturaci prací.  

 Střediska staveb jsou základní výrobní jednotkou společnosti, která vytvářejí  

největší podíl přidané hodnoty podniku. Každé jednotlivé středisko řídí stavbyvedoucí, 

který zodpovídá předně za realizaci stavebních činností dané stavby, zpracování a 

aktualizaci harmonogramu prací, vedení stavebního deníku včetně kontrol stavebních 

deníků dodavatelů. Dále zajišťuje drobné dodávky materiálu, mechanizace a dopravy  

v místě stavby, dodržování pravidel BOZP a PO a organizaci školení během 

jednotlivých fází stavebních prací.  Každý stavbyvedoucí má dva podřízené - stavební 

mistry, kteří operativně zajišťují průběh realizace stavebních činností a neustále řídí 

pracovníky přímo na staveništi a zajišťují dohled nad plněním kvalitativních i časových 

činnostech dle dané zakázky a kontrolu dodržování bezpečnostních a technických 

norem. 
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Obr. 10: Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování) 
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2.2 Analýza společnosti podle modelu START PLUS 

 Následující část práce bude rozebírat vybranou společnost na základě 

vícekriteriálního modelu START PLUS, prvních pět kritérií hodnotí společnost v oblasti 

předpokladů a následující čtyři kritéria hodnotí společnost v rámci dosažených 

výsledků.  

2.2.1 Analýza kritérií "předpoklady" 

Jednotlivé otázky pro kritéria předpokladů jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Kritérium 1: Vedení 

1.1  

 Vize a poslání společnosti sahají 40 let zpět, kdy obor speciálního zakládání 

staveb v naší republice vznikal. Členové vedení společnosti byli u počátku výstavby 

metra a dalších technologicky náročných staveb a své získané zkušenosti a znalosti 

uplatnili v později založené mnou analyzované společnosti. Tyto získané zkušenosti 

dále předávají mezi své nynější zaměstnance s aplikací nových technologií, ale se 

základní vizí dosahování a dodržování co nejvyšší kvality stavebních prací vedoucí  

ke spokojenosti zákazníků. Dlouhodobé vize jsou pravidelně diskutovány na poradách 

vedení a následně předávány ústní formou mezi řídící a výkonné pracovníky. Morální 

kodex společnosti je diskutován a upravován na ročním zasedání managementu, 

následně jsou se změnami seznámení jednotliví pracovníci od svých přímých vedoucích 

a případné připomínky a návrhy jsou v následném období opět projednány a 

zapracovány. Tento systém zaručuje, že všichni zaměstnanci jsou s kodexem seznámeni 

a zároveň je zde možnost na získání zpětné vazby pro vedení společnosti. Morální 

kodex společnosti je také veřejně vystaven na internetových stránkách společnosti, aby 

byl dostupný pro všechny zainteresované strany, které se dostanou se společností  

do kontaktu.  

1.2  

 Členové vedení se účastní pravidelných porad s generálním ředitelem. Ten dohlíží 

na dodržování přijatých firemních hodnot a etických zásad, které má společnost 



43 

 

stanovena. Kontrola a hodnocení probíhá na měsíčních poradách širšího vedení, kde 

jsou brány v potaz i připomínky z týdenních výrobních porad. Tyto připomínky slouží 

jako zpětná vazba pro řídící pracovníky, ale díky dlouholeté spolupráci jsou již vztahy 

mezi vedoucími a výkonnými pracovníky na vyšší než jen pracovní úrovni. Není 

stanoven postup nebo forma hodnocení míry zpětné vazby od zaměstnanců, která by 

byla měřitelná a zajišťovala vedoucím pracovníkům náměty pro případné zlepšení 

svých manažerských dovedností. 

1.3 

 Společnost má zavedený systém managementu kvality ISO, který díky přiřazování 

procesů vlastníkům procesů funguje efektivně ve smyslu, že každý pracovník má 

přidělené povinnosti, za které je zodpovědný. Je pravidelně hodnoceno, zda jsou 

všechny náležitosti dodrženy. V případně nalezené neshody jsou provedeny nutné 

změny a ty následně zapracovány, aby se případná neshoda znovu nepakovala. Tímto je 

zajištěno neustálé zlepšování systému řízení. Nevýhodou je nepružnost a rychlost 

případné změny, proto jsou všechny náležitosti ohledně řízení organizace také řešeny  

na pravidelných týdenních poradách a změny, které potřebují řešení krátkodobé a rychle 

jsou ihned vykonány. Změny z hlediska dlouhodobého jsou zapracovány průběžně. 

1.4 

 Zajišťování stanovení cílů je prováděno na poradách užšího vedení jedenkrát 

ročně, kdy je vypracován roční plán očekávaných tržeb, zisku a investic. Tento plán je 

následně kontrolován na měsíčních bilančních dnech, kde je analyzován uplynulý měsíc 

z pohledu plnění stanovených cílů. Plán je vyhodnocen a na základě vyhodnocení je 

upraven operativní plán pro následující měsíc. Toto hodnocení probíhá individuálně  

s každým stavbyvedoucím, jakožto správcem za výrobní jednotku, která se podílí  

na přísunu jak zisku, tak případné ztráty pro společnost. V rámci bilančních dnů je také 

plánována krátkodobá budoucí náročnost na zdroje materiální i lidské. 

1.5 

 Případné podněty pro identifikované změny jsou řešeny nejčastěji na poradách a 

bilancích, kdy získané návrhy od pracovníků předává mistr stavbyvedoucímu a ten je 

předává vedení. Podněty od dalších zainteresovaných stran, převážně od zákazníků,  

jsou získávány a implementovány převážně již během obchodního jednání o zakázce. 
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Zde se diskutují zákazníkovi potřeby a volí se vhodné technologické řešení. Nebo jsou 

podněty získávány během realizace zakázky, kdy jsou připomínky operativně 

vyřizovány. Podněty přicházejí také na základě vyhodnocení spokojenosti zákazníka a 

jeho návrhů na zlepšení po předání díla. 

1.6 

 Všechny změny ať již v řídících nebo realizačních procesech jsou mezi vedením a 

pracovníky předávány ústně na pravidelných poradách a následně jsou o této změně 

písemně v rámci řízené dokumentace uvnitř společnosti obeznámeny další 

zainteresované strany. Kontrolou pro tato obeznámení se změnami slouží zápisy  

z porad. Informace pro výkonné pracovníky zajišťuje jejich přímý nadřízený, který  

zodpovídá za to, aby s touto informací o změně byl obeznámen každý jeho přímý 

podřízený pracovník, kterého by se tato skutečnost mohla přímo či nepřímo týkat. Tato 

situace nastává i na nejnižším článku, kdy mistr na stavbě předává svým podřízeným 

tyto informace v rámci ranního rozdělení úkolů a prací. 

1.7 

 Každé zásadní rozhodnutí odsouhlasuje generální ředitel po projednání s užším 

vedením, které na základě podkladů o finanční nákladovosti a budoucímu přínosu tyto 

změny předkládá.  Navrhované změny přicházejí nejčastěji z výrobního oddělení, ale 

také od zákazníků na základě jejich zpětné vazby. V případě odsouhlasení návrhu 

změny je stanoven časový harmonogram pro její zapracování a je určen pracovník 

odpovídající za časové i finanční naplnění tohoto opatření. Princip projektového řízení 

je uplatňován. Proveditelnost změny a její naplnění je prováděno na základě schopností 

osoby zodpovědné za provedenou změnu v souladu se stanoveným časovým 

harmonogramem a souborem aktivit, které se dané změny týkají. 

1.8 

 Společnost jako jeden z ukazatelů své výkonnosti považuje dodržování termínů, 

jelikož to považuje za znak kvality své práce. Z tohoto důvodu jsou v rámci měsíčních 

bilancí vždy naplánovány tzn. měsíční bonusy spojené s plněním měsíčních objemů 

prací, aby nedocházelo k časovému zpoždění. Na základě plnění těchto měsíčních cílů 

jsou pracovníci motivováni finančně ke své mzdě. Dalším způsobem motivace 

zaměstnanců směrem od vedení je udělování pochval na poradách a snaha  
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u zaměstnanců vzbudit pocit hrdosti za práci u společnosti. Nejlepší pracovníci jsou 

vybíráni na zahraniční zakázky, kde mají vyšší možnost platebního ohodnocení než 

v ČR. 

1.9 

 Vedení společnosti se svými zákazníky a obchodními partnery snaží rozvíjet 

vztahy formou osobních setkání, pozváním na společenské události a pořádáním 

sportovních akcí.  Jelikož se společnost aktivně účastní konferencí v oboru, všechny své 

klienty na tyto konference pravidelně zve (viz. bod 1.10). Podle hodnoty obratu zakázek 

se na konci roku nejvýznamnějším partnerům zasílají dárkové předměty, objem 

finančních prostředků je vymezen na základě dosažených výsledků. 

1.10 

 Společnost je aktivním účastníkem na konferencích o speciálním zakládání 

staveb, je členem Asociace svazu ve stavebnictví. Pracovníci aktivně přispívají články 

do oborových časopisů a jedenkrát ročně je vydán časopis, který zachycuje největší 

stavby za poslední rok. Časopis zároveň slouží jako propagační materiál pro nové 

zákazníky. 

 

Kritérium 2: Strategie 

2.1  

 Společnost dělí trhy na tuzemský a zahraniční. Na tuzemském trhu má 

společnost již zavedené jméno, strategie se zde v oblasti soukromé sféry odvíjí  

od aktuální poptávky, která díky hospodářské recesi poklesla a společnost své 

podnikatelské aktivity směřovala částečně i do zahraničí. V oblasti veřejných zakázek je 

strategie orientování se na speciální technologie v rámci subdodavatelského vztahu  

na zakázky většího rozsahu. V oblasti zahraničního trhu převládá orientace opět  

na speciální stavební technologie v kooperaci s dalším zahraničním partnerem, jedná se 

výhradně o veřejné zakázky s důrazem na pozemní infrastrukturu nebo vodní díla.  
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2.2 

 Pro sledování a monitorování veřejných zakázek se monitorují věstníky 

veřejných zakázek, společnost se účastní konferencí a sdružení pro přímou komunikaci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci veletrhů pro stavebnictví se sledují 

aktuální trendy ve vývoji nových technologii, navštěvují se zahraniční partneři a 

předávají se znalosti a poznatky z oblasti. Z pohledu monitorování konkurence  

se sleduje jejich používaná technologie, stav a vybavenost strojního parku. 

 

2.3 

 Strategie se stanovuje každým rokem na poradě vedení společnosti, kde jsou 

rozebírány očekávané investice v souladu s cíli pro následující rok, předpokládaný 

vývoj trhu, marketingový plán a předpokládaný objem zakázek. Dlouhodobé plány jsou 

v souladu s cíli a vizemi společnosti. Těmi je dodávat kvalitní stavební řešení s použitím 

moderních stavebních technologii ve stanoveném čase a vynikající kvalitě. 

2.4 

 Při poradách vedení je budoucí strategie vytvářena na základě dosažených 

výsledků minulých let a jsou do ní zakomponovány požadavky a připomínky 

zainteresovaných stran. Z pohledu zákazníků je například vyhodnocováno o jaká 

technologická řešení byl v minulosti nejvyšší zájem. Tyto technologie jsou v budoucnu 

více nabízeny, případně outsorcovány, pokud společnost nedisponuje patřičným 

vybavením a je to v souladu s cenovou politikou. 

2.5 

 Jak již bylo zmíněno v bodě 2.4, již během nabídkového řízení jsou  

od zákazníků sbírána data ohledně technologických řešení, která by připadala v úvahu 

pro danou stavební zakázku. Díky tomu lze sledovat trh z pohledu zákazníků a zahrnout 

tyto poznatky do investiční strategie pro následující roky. Z pohledu výkonnostních 

ukazatelů se poté zkoumá, zda by nová technologie pomohla vést k vyšší nebo alespoň 

stejné rentabilitě jako starší používaná technologie s důrazem na zachování 

kvalitativních i časových vlastností.  
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2.6 

 Všechny jednotlivé zakázky jsou projednávány již na úrovni projektu, proto je 

možné v rámci projekčního řešení nabídnout z více technologických variant. Zákazník 

má poté možnost zvolit si pro něj vhodné řešení s přikloněním se k úspoře finanční nebo 

časové a to je následně zapracováno do projektu. Nové technologie sleduje výrobní i 

projekční oddělení a zaměstnanci také navštěvují veletrhy případně stáže u partnerských 

společností. 

2.7 

 Strategie je definována v rámci vedení společnosti a její dosažitelnost se 

vyhodnocuje na základě předem stanovených měřítek. Plnění a hodnocení strategie 

probíhá také v rámci měsíčních bilančních dnů, kde jsou tato měřítka přezkoumána, zda 

a jak moc se odklání od plánovaných hodnot. Na základě vývoje se poté případná 

strategie operativně upravuje. Zásadním faktorem plnění strategie je především výše 

obratu, efektivnost využívaného strojního vybavení a počet plánovaných projektů  

ve fázi rozpracovanosti. 

2.8 

 V oblasti stavebnictví existuje nespočet rizik a na všechna nejsou vypracovány 

krizové plány. Společnost má vypracovány a zmapovány rizika především spojená  

s realizačním procesem zakázek a to pouze pomocí rizikových map v oblasti ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti při práci, protože tyto oblasti považuje za potenciálně 

nejrizikovější z pohledu vzniku škod a následujících nákladů s nimi spojenými.  

Na všechna ostatní rizika mimo výše zmíněné oblasti, pokud nastanou, je reagováno 

operativně a následky jsou v nejbližším možném čase odstraněny. 

2.9 

 Uvnitř organizace je strategie představena řídícím pracovníkům útvarů  

na začátku roku a následně je probírána s ostatními pracovníky na výrobních poradách. 

Na nižší zaměstnance jsou informace o strategii přenášeny prostřednictvím jejich 

nadřízených. Obsah strategie je po schválení umístěna na intranet společnosti v rámci 
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řízené dokumentace systému managementu kvality, aby byla dostupná všem v rámci 

společnosti. 

2.10 

 Roční strategie je představena vedoucím pracovníkům v rámci porad a plnění 

tohoto plánu je poté vyhodnocován v rámci měsíčních bilancí. Roční plán stanovuje 

také úkoly, kterých by měly jednotlivé úseky dosáhnout a plnění těchto cílů je následně 

vyhodnocováno.  

 

Kritérium 3: Pracovníci 

3.1 

 Plány pro zajištění řízení lidských zdrojů jsou vypracovány a schváleny  

v souvislosti s ročními plány společnosti a schvalovány na poradě vedení. Zohledňují 

předpokládaný vývoj počtu zakázek pro plánované období a od toho se odvíjí plánovaná 

potřeba na nábor nových zaměstnanců. Dále se zohledňují výsledky stávajících 

pracovníků, jejich věková struktura, kvalifikační předpoklady a zdravotní stav.  

3.2 

 Management lidských zdrojů organizace zabezpečuje zejména z hlediska potřeb 

výrobních kapacit a příslušných technologií pro zajištění svých úkolů a cílů. Dbá vždy 

na to, aby pracovníci a externí dodavatelé, kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu 

produktu byli způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a 

zkušeností. Oblast vzdělávání a výcviku pracovníků v organizaci se zabezpečuje 

centrálně v rámci celé organizace dle ročního plánu, schváleného generálním ředitelem. 

Požadavky na odbornou způsobilost jsou dány jak předpisy organizace, tak i požadavky, 

které vyplývají z legislativy. 

 Generální ředitel stanovil odbornou způsobilost a kvalifikační požadavky pro 

všechny řídící pracovníky organizace v písemné formě. V rámci celé organizace 

vyplývají tyto požadavky ze stanovených požadavků na produkt, tj. z příslušných 

technologických předpisů. U řídících pracovníků jsou stanoveny pracovní povinnosti a 

odpovědnosti. Je zavedena databáze zaměstnanců, kde jsou evidovány jejich profesní 
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dovednosti, absolvovaná školení pro zvyšování kvalifikace, absolvování lékařských 

prohlídek. 

 

3.3 

 Nábor nových zaměstnanců probíhá přes vlastní společnost, kdy jsou  

na webových stránkách inzerovány aktuální volné pozice. Zaměstnance na nižší pozice 

jsou většinou zaměstnáváni ve spolupráci s úřadem práce, pomocí zaměstnaneckých 

agentur nebo na základě doporučení. Soulad s uplatňováním rovných příležitostí 

společnost udržuje v souladu s platnou legislativou, avšak je nutné, aby uchazeč 

naplňoval kvalifikační náležitosti pro nabízenou pracovní pozici. Kariérní rozvoj je  

při vykazování kvalitativních dovedností velmi častým jevem a je v rámci strategie 

řízení lidských zdrojů podporován. U nových zaměstnanců je nastaven plán školení dle 

pracovního zařazení. 

3.4 

 Vedení organizace, v zájmu zvyšování odbornosti, umožňuje vedoucím 

pracovníkům účast na  odborných akcích v souladu s aktivitami organizace (např. 

veletrhy, výstavy, konference, semináře, zahraniční stáže apod.). Zároveň vedení 

organizace umožňuje schopným a perspektivním pracovníkům zvyšování kvalifikace na 

odborných školách, účast na kursech a školeních na náklady společnosti. Tím přispívá 

jak ke stabilizaci pracovníků, tak i ke zvyšování kvality všech výstupů organizace. 

Návrhy předkládá ředitel oddělení ke schválení generálnímu řediteli. Po schválení je 

toto rozhodnutí zařazeno do plánů školení na příslušný rok.  Pro rozhodující řídící 

funkce, které přímo ovlivňují jakost výstupů, je stanovena odborná způsobilost, 

odpovídající vykonávané funkci. Záznamy o úspěšně zakončených školeních a kursech 

se ukládají do osobních složek zaměstnanců a jsou vedeny v databázi zaměstnanců. 

3.5 

 Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců jsou definovány  

v organizačním řádu společnosti, pro jednotlivé profese jsou zpracovány a pravidelně 

aktualizovány směrnice popisující náplň a odpovědnost. Rozhodnutí prováděna  

na pravidelných poradách jsou zaměstnancům tlumočena od svých nadřízených. 
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3.6 

 Pravidelné hodnocení pracovníků probíhá při měsíčních bilančních dnech, kdy 

jsou současně vypisovány tzv. prémiové přísliby pro následující měsíc. Stavbyvedoucí 

jsou hodnoceni za svěřené stavby podle plnění harmonogramu prací a časového zadání,  

využitím zdrojů a případně řešení vzniklých neočekávaných problémů. Mistři hodnotí 

své podřízené na denní bázi při ranním rozdělování úkolů a prací.  

3.7 

 Komunikace v organizace probíhá v rámci porad ústní formou a informace jsou 

komunikovány z pohledu směrem dolů. Důležité informace jsou komunikovány mimo 

verbální komunikaci také pomocí interního systému písemně - elektronicky, aby byla 

zajištěna dostupnost těchto informací a také kontrola, zda informace byla obdržena a 

vyhodnocena. Komunikace ze zdola nahoru vede vždy pouze k nejbližšímu 

nadřízenému. 

3.8 

 Průzkum spokojenosti zaměstnanců není zaveden, zaměstnanci mohou své 

problémy či připomínky sdělit svému nadřízenému, který je předává vedení. Je 

zavedena schránka pro stížnosti a náměty. Při ročních bezpečnostních školeních všech 

zaměstnanců probíhá otevřená diskuze mezi všemi pracovníky, vedením společnosti a 

generálním ředitelem o zjištěných nedostatcích, problémech a o možných zlepšeních.  

3.9 

 Motivace za inovační náměty je finanční, veškeré připomínky jsou 

komunikovány svému nadřízenému, který je předkládá vedení pro zhodnocení a 

následné zapracování do realizačního procesu. 

3.10 

 Motivační systém, který by podněcoval zaměstnance není zavedený, motivace 

funguje na prémiovém příslibu, který se odvíjí od plnění plánovaných cílů, které jsou 

hodnoceny na bilančních dnech. Pro podporu angažovanosti existuje také možnost 

kariérního růstu, kdy se z mistra stavby po splnění kvalifikačních předpokladů může stát 

stavbyvedoucí. 
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Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

4.1 

 Pro identifikaci partnerství se zástupci společnosti účastní setkání mezi investory 

a stavebními partnery, které organizuje vláda České republiky. Zde se společnost 

nesnaží jen reprezentovat svými výkony, ale hledá zde i nové partnery vhodné pro 

budoucí spolupráci na složitějších zakázkách, na která by sama svými kapacitami 

nestačila. Další partnerství se vytvářejí v rámci Asociace dodavatelů speciálního 

zakládání staveb, kterému společnost spolupředsedá.  

4.2 

 Během působení na trhu si společnost vybudovala dobré jméno v rámci 

vybraných stavebních technologií při založení složitějších stavebních děl. Dodržováním 

této kvality spolu s plněním časových termínů si vybudovala základnu zákazníků a 

partnerů, kteří v případě následných stavebních realizačních činností využívají opět 

služeb naší společnosti. Pro používání technologií a materiálů, které se v tuzemských 

podmínkách v široké míře neuplatňují, ale jsou využívány v zahraničí, společnost má 

vybrané dodavatele materiálu, kteří dodávají na zakázku speciálně připravené 

materiálové směsi přímo pro společnost, s těmito dodavateli jsou sdíleny technologické 

postupy a znalosti. Pro testování a vývoj nových stavebních hmot a jejich využívání pro 

technologie speciálního zakládání je zajištěna spolupráce na aplikovaném výzkumu  

s Kloknerovým ústavem ČVUT. 

4.3 

 Efektivní nakládání se zdroji potřebných pro realizaci jednotlivých stavebních 

zakázek je kontrolováno a zajišťováno na měsíčních bilančních dnech, kde je posuzován 

reálný stav plnění s plánem. Případné vzniklé odchylky jsou vyhodnoceny a operativně 

jsou provedena opatření. Plánování investic je předloženo ke schválení v rámci ročních 

porad vedení, kde jsou jednotlivé navržené varianty zhodnoceny na základě podkladů  

z finančního oddělení a následně je rozhodnuto, zda se investice uskuteční či nikoliv.  

Při hodnocení investic se vždy zohledňuje finanční náročnost, návratnost investice a 

míra uplatnitelnosti z pohledu budoucího vývoje trhu. 
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4.4 

 Společnost pro zajišťování finančních rizik využívá především pojištění,  

při jednání  s novým a neznámým zákazníkem je prověřována jeho bonita a jsou 

využívány bankovní garance, popřípadě finanční záloha. Všechna další finanční rizika 

jsou ošetřena ve smluvních podmínkách k jednotlivým zakázkám. 

4.5 

 Pro vyhodnocení efektivnosti využívání zařízení a strojů jsou prováděny dvakrát 

ročně audity. U strojního zařízení jsou vedeny strojní deníky, za které zodpovídá 

strojmistr dílen. V rámci auditů je také sledována a kontrolována spotřeba materiálu a 

energií, je hodnocena jejich efektivnost vztažena k odpracovaným hodinám a vzniklé 

odchylky jsou analyzovány. Nákladovost také sledují stavbyvedoucí v rámci hlídání 

nákladů přidělených staveb. Z pohledu využívání budov bylo v minulém roce 

provedeno zateplení administrativní budovy pro snížení náročnosti vytápění. 

4.6 

 Společnost oblast ochrany životního prostředí bere velmi vážně a má vytvořenou 

mapu rizik pro jejich snížení a vytvořené metodické postupy v případě vzniku havárie. 

Tato strategie je stanovena nad rámec legislativy. Každá stavební zakázka se vždy 

posuzuje individuálně a v rámci zadávací dokumentace jsou vzniklá rizika spojena  

s životním prostředím vymezena, ohodnocena a řízena. Nakládání s odpady vzniklých 

během stavební výroby a provozní kapaliny strojního vybavení jsou ekologicky 

likvidovány, jsou vyhotoveny protokoly, které slouží jako část podkladů pro následné 

hodnocení využívání zdrojů. 

4.7 

 Společnost realizovala několik zakázek na odstranění starých ekologických 

zátěží (Třinecké železárny, Autopal Hluk) a vnímá ekologicky prováděné práce jako 

svoji prioritu.  Nakládání a efektivita nakládání se zdroji spojených s realizací zakázek, 

jakožto jsou především pohonné hmoty je pravidelně sledována v rámci měsíčních 

bilancí, protože provoz strojů se přímo promítá do nákladovosti. Jsou zavedeny knihy 

nafty, zaměstnanci jsou motivováni k tomu, aby zdroje a prostředky neplýtvali.  

Při nákupu nových strojních zařízení je kladen důraz na míru hospodárnosti jako jeden  
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z hlavních parametrů. Ve všech budovách i na stavbách jsou kontejnery pro tříděný 

odpad spojený s provozem administrativy, tak provozu. Je navázána spolupráce  

se společností FCC na likvidaci odpadu, který nelze třídit a recyklovat, hlavně ze staveb 

a z dílen. 

4.8 

 Technologický vývoj a rozvoj je sledován z pohledu nových technologií a 

vybavení objevujících se na trhu, zástupci společnosti se účastní veletrhů, pokud je 

navázána spolupráce se zahraničním partnerem, tak jsou vysíláni na významné stavby 

do zahraničí. Na základě zjišťování těchto nových poznatků jsou následně prováděny 

případné investice do nových technologií a vybavení.  

4.9 

 Interní uživatelé využívají pro zjišťování a výměnu informací intranet 

společnosti, kde na základě jejich profesních pozic mají přístup k vybraným 

materiálům. Rozsah přístupu je stanoven vnitřní směrnicí. Externí uživatelé se mohou 

informace o společnosti dozvědět z webových stránek, ale preferována je osobní 

schůzka, kde jsou zodpovězeny všechny dotazy zástupcem společnosti.   

4.10 

 Duševní vlastnictví společnosti je chráněno registrovaným logem, všechny 

používané technologie jsou certifikované a znalosti a zkušenosti jsou předávány v rámci 

profesního růstu mezi pracovníky a řídícími pracovníky.  

 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

5.1 

 Společnost má zavedený systém ISO 9001, který využívá k řízení kvality a 

managementu. Systém  ISO 9001 je pravidelně auditován a recertifikováván. Všechny 

stanovené procesy mají své vlastníky zodpovídající za průběh a plnění stanovených 

hodnot. Procesy jsou pravidelně upravovány, aby zůstávaly aktuální a plnily své funkce. 

V oblasti environmentu a bezpečnosti a zdraví při práci je zavedení certifikovaných 

systémů v procesu přípravy pro zavedení, jsou zpracovávány matice zodpovědností  
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v návaznosti na krizové plány a mapy rizik. V budoucnu se plánuje se tyto systémy 

spojit do takzvaného Integrovaného systému řízení. 

5.2 

 Stanovení ukazatelů výkonnosti pro jednotlivé procesy jsou projednávány a 

schvalovány v rámci ročních porad vedení, kde jsou stanoveny cílové hodnoty  

pro následující období a způsob zajištění plnění je rozvrhnut do ročního plánu. Ten je 

následně z pohledu jednotlivých ukazatelů hodnocen na měsíčních bilančních dnech. 

Cíle jsou vždy nastaveny tak, aby byly reálně dosažitelné, avšak ne příliš nízké, aby 

nedocházelo ke snižování motivace. 

5.3 

 Systém managementu a výsledky procesů jsou vyhodnocovány na ročních 

poradách vedení společnosti, kde jsou také měřítka výkonnosti procesů případně 

revidována, pokud nepokrývají daný proces pro jeho měření v dostatečné míře. Mezi 

další opatření sloužící pro zlepšování procesů jsou prováděny interní audity dvakrát 

ročně z pohledu kontroly plnění předpokládaných cílů, v případě vzniku neshod je 

navrhnuto nápravné opatření, které je v rámci následného interního auditu primárně 

kontrolováno. Externí audity probíhají dle požadavků na certifikačního orgánu. 

5.4 

 V případě implementace nebo změny stávajícího procesu jsou tyto změny 

komunikovány s vlastníkem procesu, který na základě svých zkušeností navrhuje 

doporučení pro další postup. V případě nového procesu, který je spojen s realizací nové 

technologie je vytvořen technologický postup pro aplikaci s popisem v jednotlivých 

krocích, jsou přiděleny kompetence a následně jsou zainteresované strany  seznámeny  

s touto změnou či inovací v rámci řízené dokumentace. Přímé zainteresované strany  

se poté účastní školení a v budoucnu dalších přeškolování. 

5.5 

 Potřeby aplikace nových technologií vznikají nejčastěji na základě průzkumu 

trhu, kdy jsou pracovníci vysílání na veletrhy nebo se účastní na partnerských 

projektech. Následně jsou nové technologie či technologické postupy vyzkoušeny  

ve zkušebním provozu a následně je vyhodnocen jejich přínos a případně zařazeny  
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do běžného realizačního procesu. Dalším způsobem je získání námětů i během přípravy 

zakázky od zákazníků, kdy je jim nasloucháno a získané informace jsou následně 

vyhodnoceny a přezkoumány vedením pro následné uplatnění především ve formě 

investice do nové technologie.  

5.6 

 Každá zakázka je svým způsobem unikátní, proto je kreativita v rámci 

technologické proveditelnosti a stavebních norem vítána a je vždy probírána jak  

se zákazníkem, tak externím partnerem. Hlavním cílem při spolupráci s partnery je najít 

takové vhodné technologické řešení, aby bylo v souladu s technologickou 

proveditelnosti a zároveň bylo nákladově co nejvíce efektivní a z pohledu časové 

náročnosti na proveditelnost co nejnižší. Aby toho mohlo být dosaženo, pracovníci  

v projekčním oddělení jsou motivování pro hledání právě takových řešení s důrazem  

na zachování vysoké kvality jakožto cíle společnosti. 

5.7 

 Marketingové aktivity a aktuality jsou externím uživatelům sdělovány pomocí 

webových stránek společnosti, aktivní sdělování probíhá při osobních setkáním nebo  

při obchodních jednáních, kdy jsou již úspěšně realizované projety formou prezentací 

ukazovány a jsou zde vyzdvihována především uplatněná specifická technologická 

řešení. Další formou marketingové komunikace je publikování uplatněných technologií 

v odborných časopisech a vystupování na konferencích věnujících se speciálnímu 

zakládání staveb. 

5.8 

 Zajištění naplnění spokojenosti zákazníka probíhá v rámci celého realizačního 

procesu zakázky, kdy v úvodních jednáních o použitém technologickém řešení a 

použitých technologií jsou jeho náměty vyslyšeny. Pokud je to možné, je mu vyhověno, 

ale nejčastěji je nabídnuto pro něj výhodnější řešení. V průběhu realizace zakázky jsou 

se zákazníkem komunikovány jeho připomínky, pokud se objeví nedostatky, jsou ihned 

odstraněny. Ve finální fázi před předáním probíhá interní kontrola kvalita díla, ze které 

je opatřen zápis. Jsou zkontrolovány všechny potřebné doklady a doloženy použité 

materiály. Následně je dílo zákazníkovi předáno a je požádán o vyplnění dotazníků 

spokojenosti, kde je dotazován na míru spokojenosti s řešením zakázky od začátku  
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do konce. Tyto dotazníky a vzniklé náměty na zlepšení jsou následně vyhodnoceny  

na poradách vedení společnosti. 

5.9 

 Klíčoví zákazníci jsou vedením společnosti zváni na konference, kulturní 

události, sportovní akce. Udržování vztahů je řešeno především na osobní úrovni. 

5.10 

 Zjišťování spokojenosti zákazníků je řešeno dotazníkovým průzkumem  

po předání díla zákazníkovi, jak již bylo výše zmíněno v bodě 5.10. Získané informace 

a především náměty na zlepšení jsou vedením společnosti vyhodnoceny z pohledu 

realizovatelnosti a odsouhlasené změny provedeny nebo zapracovány do strategie  

na budoucí období. Jedná se především o investice do nových technologií, vyškolení 

pracovníků a akreditace pro možnost využívání nového technologického postupu  

v souladu se stavebními normami a zákony. 

 

 

2.2.2 Bodové hodnocení kritérií "předpoklady" 

 Následující část bude hodnotit oblast kritérií "předpoklady" dle stanoveného 

postupu modelu START PLUS. Každá otázka v souvislosti s daným kritériem je 

hodnocena zvlášť dle bodové stupnice o rozsahu 0 - 100 bodů. Výsledné bodové 

hodnocení daného kritéria se následně vypočte jako aritmetický průměr bodového 

hodnocení jednotlivých otázek. Pro hodnocení daných otázek je využito tří kritérií - 

přístup značí jak se k dané otázce hodnocená společnost staví, aplikace představuje jak 

přístup využíván v praxi a hodnocení a zlepšování zobrazují stav, jak je přístup a 

aplikace neustále zlepšován a zda zároveň naplňuje cíle a strategii organizace. 
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Tab 2: Kritérium 1: Vedení - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Otázka Přístup Aplikace 
Hodnocení a 

zlepšování 
Body 

1.1 50 45 40 45 

1.2 40 35 0 25 

1.3 40 45 40 41 

1.4 40 30 0 23 

1.5 45 45 40 43 

1.6 40 40 40 40 

1.7 50 40 40 43 

1.8 40 40 0 26 

1.9 45 40 40 42 

1.10 55 50 45 50 

Body celkem za kritérium "Vedení" 37 

 

 

Tab 3: Kritérium 2: Strategie - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Otázka Přístup Aplikace 
Hodnocení a 

zlepšování 
Body 

2.1 50 45 40 45 

2.2 40 45 40 41 

2.3 45 40 40 41 

2.4 40 35 0 25 

2.5 45 45 40 43 

2.6 50 45 40 45 

2.7 45 45 45 45 

2.8 35 35 0 23 

2.9 40 40 40 40 

2.10 40 30 0 23 

Body celkem za kritérium "Strategie" 37 
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Tab 4: Kritérium 3: Pracovníci - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Otázka Přístup Aplikace 
Hodnocení a 

zlepšování 
Body 

3.1 50 40 0 30 

3.2 62 55 40 52 

3.3 50 40 40 43 

3.4 57 48 40 48 

3.5 42 40 0 27 

3.6 45 41 40 42 

3.7 55 45 40 46 

3.8 25 20 0 15 

3.9 20 10 0 10 

3.10 30 20 0 16 

Body celkem za kritérium "Pracovníci" 35 

 

 

Tab 5: Kritérium 4: Partnerství a zdroje - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Otázka Přístup Aplikace 
Hodnocení a 

zlepšování 
Body 

4.1 48 42 40 43 

4.2 52 45 40 46 

4.3 50 48 45 48 

4.4 50 45 40 45 

4.5 55 50 40 48 

4.6 60 55 45 53 

4.7 50 50 40 46 

4.8 30 25 0 18 

4.9 50 40 0 30 

4.10 45 30 0 25 

Body celkem za kritérium "Partnerství a zdroje" 40 
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Tab 6: Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Otázka Přístup Aplikace 
Hodnocení a 

zlepšování 
Body 

5.1 65 58 45 56 

5.2 45 42 40 42 

5.3 55 45 40 46 

5.4 45 40 40 41 

5.5 52 44 40 45 

5.6 55 43 0 33 

5.7 50 40 40 43 

5.8 65 55 45 55 

5.9 30 20 0 17 

5.10 55 45 40 46 

Body celkem za kritérium "Procesy, výrobky a služby" 42 

 

 

2.2.3 Analýza kritérií "výsledky" 

 Druhá část vícekriteriálního modelu START PLUS je zaměřena  na hodnocení 

výsledku, kterých společnost dosahuje v předem definovaných oblastech. Již zde není 

vytvořena sada otázek, které by pomohly zmapovat vybranou oblast, ale jsou zde 

hodnoceny výsledky společnosti vždy ze dvou perspektiv - externí (jak ji vnímána 

zainteresovanou stranou), kde pro toto hodnocení jsou použita měřítka vnímání, a 

interní (jak hodnotí sama společnost danou oblast ze svého vnitřního pohledu). 

 

Kritérium 6: Zákaznici 

Měřítka vnímání 

 Pro sledování toho, co si o společnosti zákazníci myslí, je využíván dotazník 

Spokojenosti zákazníka. Tento dotazník je součástí předání díla zákazníkovi, který ho 

vyplněný předá zpět v průběhu předávacího procesu. Zákazník tím zhodnotí plnění 

zakázky z jeho pohledu a vyjádří tak společnosti zpětnou vazbu. Následně jsou 

dotazníky vyhodnoceny a provedena nápravná opatření a zpětná vazba je vyhodnocena 

v rámci vedení společnosti. Sledován je trend a vývoj spokojenosti zákazníků jako jeden 
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z ukazatelů pro plnění kvality, která je stanovena v rámci vize. Celková míra 

spokojenosti je složena ze 4 oblastí, kterou zákazník v dotazníku hodnotí, každá oblast 

je složena z několika podotázek. 

  

Tab 7: Míra spokojenosti zákazníků (vlastní zpracování) 

Procentuální míra spokojenosti zákazníků 

Sledované období 2013 2014 2015 2016 

Míra spokojenosti zákazníků 92% 94% 95% 96% 

Dodržení termínů ve všech fázích realizace 95% 97% 98% 100% 

Splnění požadavků 90% 91% 92% 95% 

Spokojenost s komunikací během zakázky 90% 92% 93% 95% 

Spokojenost s jakostí díla a odstraňování neshod 95% 96% 96% 96% 

 

 

Ukazatele výkonnosti 

 Společnost považuje za významný ukazatel výkonnosti u zákazníků počet 

nabídek obchodního oddělení, které se podařilo přeměnit v zakázku a došlo tím  

k uzavření obchodního vztahu. Vývoj ukazuje rostoucí trend, což lze zcela jistě 

považovat za pozitivní, ale skutečnost, že každá desátá nabídka je překlopena  

do zakázky již moc pozitivní není. 

 

Graf 1: Vývoj úspěšnosti nabídkového řízení (vlastní zpracování) 

9,38%

10,83% 11,19%
12,16%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2013 2014 2015 2016

Úspěšnost nabídkového řízení



61 

 

 Mezi další ukazatel, který se v rámci spokojenosti zákazníků sleduje je reakce  

na jejich podněty a připomínky. Ta je stanovena jako průměrná doba od doby vzniku 

podnětu do okamžiku řešení, případně změny ze strany společnosti. 

 

Graf 2: Průměrná doba vyřízení požadavku zákazníka (vlastní zpracování) 

 Jako další ukazatel výkonnosti považuje míru fluktuace spokojených zákazníků.  

Na základě informací o spokojenosti zákazníků je vedena jejich databáze a v případě, že 

jsou z jejich strany poptávány služby opakovaně v rámci nabídkového řízení.  

 

Graf 3: Míra fluktuace spokojených zákazníků (vlastní zpracování) 
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Kritérium 7: Pracovníci 

Měřítka vnímání 

 Společnost v rámci svých vnitřních procesů nemá stanoven postup ani měřítka 

pro zjišťování spokojenosti svých zaměstnanců. Komunikace funguje z hora dolů a 

zjišťování spokojenosti je vedeno pouze na slovní úrovni, jedenkrát ročně je pořádáno 

zasedání všech zaměstnanců a vedení, kde jsou vzneseny náměty a připomínky, což dle 

mého názoru neumožňuje zobrazit a hlavně zjistit míru spokojenosti.  Na druhou stranu 

společnost investuje značné časové a finanční zdroje do vzdělávání zaměstnanců  

nad rámec legislativních požadavků. Vybraným pracovníkům je hrazeno vzdělávání  

pro rozšíření technologické způsobilosti. 

 

Ukazatele výkonnosti 

 Mezi hlavní sledované ukazatele patří sledování úrazovosti a s tím spojené 

pracovní neschopnosti, počet odchodů zaměstnanců (počet ukončených pracovních 

poměrů  z důvodu změny zaměstnavatele), dále je sledován počet absolvovaných 

školení nad rámec legislativních předpisů a zákonu, mezi poslední hlavní sledovaný 

ukazatel patří průměrný věk zaměstnanců.  

Tab 8: Ukazatele výkonnosti pracovníků (vlastní zpracování) 

Zaměstnanci 2013 2014 2015 2016 

Počet zaměstnanců 60 65 69 71 

Průměrný počet absolvovaných školení 1,21 1,29 1,41 1,52 

Počet pracovních úrazů 5 4 2 1 

Počet dní pracovní neschopnosti 567 489 362 267 

Počet odchodů zaměstnanců 14 12 8 9 

Průměrný věk zaměstnanců 45,5 44,3 46,4 47,8 

 

 Průměrný počet absolvovaných školení v letech vykazoval meziroční stabilní 

růst, což značí, že mezi pracovníky je zájem o nabízená školení a této možnosti je 

využíváno. Počet odchodů zaměstnanců byl způsoben především poklesem stavebních 

zakázek, který kulminoval v roce 2013 a společnost byla nucena některé pracovníky  
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na nižších pozicích propustit. V následujících letech došlo k oživení výroby, společnost 

přijímala nové zaměstnance a počet ochodů vykazoval pozitivní klesající trend. 

 Počet dní pracovní neschopnosti se odvíjí především od počtu vzniklých 

pracovních úrazů, kterým se společnost snaží předcházet ať už školením o bezpečnosti 

práce, tak používáním ochranných pomůcek nebo zmapováním a upozorněním  

na potenciální rizika, ale ve stavební výrobě se nelze pracovním úrazům nikdy úplně 

vyhnout. Nejvyšší počet dní pracovní neschopnosti byl zaznamenán v roce 2013, kdy 

došlo k vážnému zranění pracovníka a jeho léčení si vyžádalo zvýšenou časovou 

náročnost. V následujících letech k těžkým zraněním nedošlo, úrazy zachycené  

v tabulce v letech 2013 - 2016 byly všechny lehkého charakteru. V souvislosti  

s úrazovostí a následně počtem dní pracovní neschopnosti lze pozorovat od roku 2013 

klesající pozitivní trend, což bylo způsobeno především zvýšenou snahou managementu 

společnosti lépe mapovat rizika spojená s bezpečností a zdraví při práci. Je kladen důraz 

připomínat všem pracovníkům, aby důrazně dbali na dodržování bezpečnosti práce a 

užívání ochranných pracovních prostředků u všech činností spojených se zvýšeným 

rizikem na lidské zdraví. 

 

Graf 4: Průměrný počet dní pracovní neschopnosti (vlastní zpracování) 

 Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2013 disponovala společnost nejnižším 

počtem kmenových zaměstnanců. Došlo k částečnému propouštění. Pro realizaci 

zakázek byli částečně najímáni pracovníci přes agenturu. V následujících letech se trend 

obrátil a s oživením trhu došlo k přijímání nových pracovníků.  
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Graf 5: Počet zaměstnanců a jejich odchodů (vlastní zpracování) 

 Odchody pracovníků vykazují v posledních dvou letech mírně vzrůstající 

tendenci, je to způsobeno především s rostoucí poptávkou na trhu práce a konkurenčním 

bojem o zaměstnance.  

 Posledním hodnotícím kritériem je průměrný věk zaměstnanců, který je  

v poslední době stále více aktuálním a společnost by se v následujících letech měla 

zaměřit na omlazení kolektivu.  

 

Graf 6: Průměrný věk zaměstnanců (vlastní zpracování) 
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Kritérium 8: Společnost 

Měřítka vnímání 

 Společnost svou realizaci provádí v rámci celé České republiky, nepůsobí pouze 

regionálně. Z jejího pohledu je složité sledovat vnímání okolí, protože svými aktivitami 

nikdy nepostihuje dlouhodobě vybranou skupinu ať už občanů rezidentů, tak například 

určitou obec či město. Z tohoto důvodu nemá zavedeny měřítka vnímání pro tuto oblast. 

Občasná informace se v médiích objeví, ale většinou je to spojeno s komplexní 

zakázkou, na které se společnost podílí v pozici subdodavatele. Tyto zprávy jsou 

průběžně monitorovány, avšak nejsou stanoveny zaměstnanci starající se o tuto oblast.  

 

Ukazatele výkonnosti 

 Z pohledu ukazatelů výkonnosti v oblasti okolí společnosti je situace odlišná. Je 

zde monitorováno a vyhodnocováno několik hledisek. Společnost v rámci ročních plánů 

schvaluje výši finančních prostředků na podporu regionálního sportu, výše je stanovena 

na základě procentuální míry ze zisku z minulého období a podporovány jsou 

především regionální kluby nižších soutěží mládeže. Mezi další sledované aktivity  

z oblasti sponzoringu je pravidelná podpora společenských akcí ve spolupráci  

s veřejnými nadacemi.  

 V oblasti environmentální politiky je vyhodnocována ekologičnost s nakládáním  

s odpady a efektivita využíváním zdroji, především pohonných hmot a ostatních 

materiálů. V neposlední řadě je sledován stav a stáří vozového parku, který je 

systematicky inovován. Při výběru je kladen důraz na ekologický provoz. Je také 

sledováno množství recyklovaného odpadu, jak z výroby, tak i z administrativního 

zázemí společnosti, kdy je kladen důraz na zvyšující se likvidaci těchto odpadů formou 

tříděného odpadu namísto směšných odpadů. 
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Kritérium 9: Ekonomické výsledky 

Ekonomické výstupy 

 Společnost v rámci sledování hlavních ekonomických výsledků sleduje výsledek 

hospodaření a roční výkony prací ve stavební výrobě. 

Tab 9: Sledované ekonomické výstupy oblasti ekonomických výsledků (vlastní zpracování) 

 

 V analyzovaných letech vykazují jak výkony, tak výsledek hospodaření mírně 

rostoucí trend.  

 

Graf 7: Sledované ekonomické výstupy (vlastní zpracování) 

 

Ukazatele výkonnosti 

 Ukazatele výkonnosti, které společnost sleduje v souvislosti z dosažením a 
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stavebních prací, průměrný stav výkonů vzhledem k zaměstnancům, a průměrnou 

přidanou hodnotu na zaměstnance. V následující tabulce budou zachyceny potřebné 

hodnoty těchto ukazatelů. 
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Tab 10: Ukazatele výkonnosti v oblasti ekonomických výsledků (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost (%) 45,03 44,76 44,70 43,43 

Běžná likvidita 1,86 1,78 1,72 1,90 

Rentabilita výkonů (%) 3,259 3,292 3,195 3,250 

Výkony/zaměstnanci (tis. Kč) 5419 5930 5946 5871 

Přidaná hodnota / zaměstnanci (tis. Kč) 591,0 560,9 565,0 599,8 

 

V analyzovaných letech lze u celkové zadluženosti společnosti identifikovat klesající 

trend, což lze považovat za pozitivní jev při dosahování kladného hospodářského 

výsledku a zvyšujícím se výkonům. Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje schopnost 

společnosti uhradit své krátkodobé závazky, pokud by oběžná aktiva přeměnila  

ve finanční prostředky. V období roku 2013 - 2016 se pohyboval tento ukazatel  

v doporučených hodnotách (udáváno 1,5 - 2,5). Je proto možné tvrdit, že společnost 

využívá své prostředky efektivně Rentabilita výkonů udává kolik procent z koruny 

výkonů přemění společnost svými aktivitami ve výsledek hospodaření po odečtení 

všech nákladů. Dalšími sledovanými ukazateli jsou poměrové ukazatele vyjadřující jak 

se průměrně zaměstnanci podílejí na tvorbě výkonů a přidané hodnoty, u těchto 

ukazatelů lze sledovat lehce pozitivní trendovost. 
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2.2.4 Bodové hodnocení kritérií "výsledky" 

 

Tab 11: Kritérium 6: Zákazníci - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Ukazatel 

T
ren

d
y

 

C
íle 

S
ro

v
n

á
n

í 

R
o
zsa

h
 a

 

p
řim

ěřen
o
st 

P
řid

ělen
é 

b
o
d

y
 

6.1 Spokojenost zákazníků X X    

Dílčí kritérium celkem 60 50 0 50 31 

6.2 

Úspěšnost nabídkového řízení X     

Doba reakce na požadavek  X X    

Fluktuace zákazníků X X    

Dílčí kritérium celkem 75 50 0 40 28 

 

 

Tab 12: Kritérium 7: Pracovníci - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 
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7.1 Operativní zjišťování spokojenosti      

Dílčí kritérium celkem 20 0 0 10 5 

7.2 

Počet odchodů zaměstnanců X     

Průměrná pracovní neschopnost  X X    

Míra úrazovosti X X    

Míra účasti na školení X X    

Průměrný věk zaměstnance X     

Dílčí kritérium celkem 45 40 0  50 22 
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Tab 13: Kritérium 8: Společnost - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 
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8.1 Operativní zjišťování spokojenosti      

Dílčí kritérium celkem 15 0 0 10 4 

8.2 

Plnění plánu sponzoringu X X    

Podpora nadací  X X    

Nakládání s odpady X X    

Stáří strojového parku X X    

Recyklace odpadů X     

Dílčí kritérium celkem 60 50 0 50 30 

 

 

Tab 14: Kritérium 9: Ekonomické výsledky - bodové hodnocení (vlastní zpracování) 

Ukazatel 

T
ren

d
y

 

C
íle 

S
ro

v
n

á
n

í 

R
o
zsa

h
 a

 

p
řim

ěřen
o
st 

P
řid

ělen
é 

b
o
d

y
 

9.1 

Výkony X X    

Výsledek hospodaření X X    

Dílčí kritérium celkem 45 50 0 40 22 

9.2 

Celková zadluženost X X    

Běžná likvidita  X X    

Rentabilita výkonů X     

Výkony na zaměstnance X X    

Přidaná hodnota na zaměstnance X     

Dílčí kritérium celkem 50 45 0 50 28 
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Celkové bodové hodnocení výsledků 

 Pro získání bodového hodnocení výsledků je potřeba dílčí kritéria jednotlivých 

oblastí převést na body za jednotlivá kritéria, převodní koeficienty vycházejí z metody 

modelu START PLUS. 

Tab 15: Celkové bodové hodnocení výsledků (vlastní zpracování) 

Kritérium 
Dílčí 

kritérium 

Přidělené 

body 
Váha Výsledné body 

Kritérium 6: 

Zákazníci 

6.1 31 x 0,75 23,25 

6.2 28 x 0,25 7 

Bodové hodnocení celkem za kritérium 6 30,25 

Kritérium 7 

Pracovníci 

7.1 5 x 0,75 3,75 

7.2 22 x 0,25 5,5 

Bodové hodnocení celkem za kritérium 7 9,25 

Kritérium 8 

Společnost 

8.1 4 x 0,5 2 

8.2 30 x 0,5 15 

Bodové hodnocení celkem za kritérium 8 17 

Kritérium 9 

Ekonomické výsledky 

9.1 22 x 0,5 11 

9.2 28 x 0,5 14 

Bodové hodnocení celkem za kritérium 9 25 

 

2.2.5 Celkové bodové hodnocení 

Tab 16: Celkové bodové hodnocení podle modelu START PLUS (vlastní zpracování) 

Kritérium 
Přidělený 

počet bodů 
Váha 

Přidělené 

body 

1. Vedení 37 x 1,0 37 

2. Strategie 37 x 1,0 37 

3. Pracovníci 35 x 1,0 35 

4. Partnerství a zdroje 39 x 1,0 40 

5. Procesy, výrobky a služby 44 x 1,0 42 

6. Zákazníci - výsledky 30,25 x 1,5 45 

7. Pracovníci - výsledky 9,25 x 1,0 9 

8. Společnost - výsledky 17 x 1,0 17 

9. Ekonomické výsledky 25 x 1,5 37 

Celkový počet přidělených bodů (součet za všechna kritéria 1 - 9) 299 
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 Hodnocená společnost v rámci prvního sebehodnocení pomocí modelu START 

PLUS dosáhla 299 bodů. Tuto hodnotu lze považovat v rámci prvního sebehodnocení 

jako dobrou startovací pozici pro budoucí další sebehodnocení. Následující graf 

zachycuje maximální možný počet dosažitelných bodů v jednotlivých oblastech je 

porovnán s dosaženými bodovými hodnotami. Toto znázornění zachycuje na první 

pohled "slabší" oblasti, kde je velký potenciál pro zlepšení.  

 

Graf 8: Porovnání dosaženého bodového hodnocení s maximálním možným ohodnocením (vlastní zpracování) 
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2.3 Silné stránky a oblasti pro zlepšování 

 Po analytickém vyhodnocení jednotlivých kritérií byly odhaleny silné stránky 

společnosti a oblasti pro zlepšení. Následující tabulky zachycují získané informace  

z jednotlivých oblastí v přehledném zobrazení a slouží jako podklad pro vybrané návrhy 

ke zvýšení výkonnosti společnosti pro následující část diplomové práce.  

Tab 17: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 1: Vedení (vlastní zpracování) 

Kritérium 1: Vedení 

Silné stránky 

Dlouholeté zkušenosti předávány mezi pracovníky 

Jasné stanovená vize a morální hodnoty vůči zainteresovaným stranám 

Členství v profesních organizacích 

Oblasti pro zlepšení 
Podpora zaměstnance k trvalému zlepšování 

Nedostatek zpětné vazby zaměstnanců k vedení společnosti 

 

Tab 18: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 2: Strategie (vlastní zpracování) 

Kritérium 2: Strategie 

Silné stránky 
Sledování vývojových trendů a jejich aplikace 

Plány a plnění strategie pravidelně hodnoceny 

Oblasti pro zlepšení 
Strategie není komunikována dostatečně na všech úrovních 

Rizikové plány pouze v rámci BOZP a environmentu 

 

Tab 19: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 3: pracovníci (vlastní zpracování) 

Kritérium 3: Pracovníci 

Silné stránky 

Pravidelná školení pro zvýšení kvalifikace 

Zavedená politika BOZP 

Pracovní stáže u zahraničních společností 

Oblasti pro zlepšení 
Vedení nemá dostatečnou zpětnou vazbu od všech pracovníků 

Motivační systém pouze finanční formou 
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Tab 20: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 4: Partnerství a zdroje (vlastní zpracování) 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

Silné stránky 

Účast na konferencích a publikace v oborovém tisku 

Partnerství a spolupráce s dodavateli 

Řízení environmentálních rizik 

Oblasti pro zlepšení 

Propagace firmy přes média a sociální sítě 

Informace a data v uzavřeném nepřístupném systému   

Není řízena ochrana duševního vlastnictví 

 

 

Tab 21: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 5: procesy, výrobky a služby (vlastní zpracování) 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Silné stránky 

Individuální přístup k zákazníkovi v celém procesu realizace 

Certifikace dle ISO 9001 

Řízení environmentálních rizik 

Oblasti pro zlepšení 

Zavedení zjišťování spokojenosti zaměstnanců 

Podpora kreativity všech pracovníků 

Důsledněji pečovat o klíčové zákazníky 

 

 

Tab 22: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 6: Zákazníci - výsledky (vlastní zpracování) 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 

Silné stránky 

Vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků 

Sledování spolehlivosti a reakční doby na požadavky 

Nízká míra fluktuace zákazníků 

Oblasti pro zlepšení Zvýšení úspěšnosti nabídkového řízení 
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Tab 23: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 7: Pracovníci - výsledky (vlastní zpracování) 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 

Silné stránky 
Politika BOZP - snížení nemocnosti a úrazovosti 

Zájem a podpora profesního růstu  

Oblasti pro zlepšení 
Snížení průměrného věku zaměstnanců 

Monitorování spokojenosti zaměstnanců 

 

 

Tab 24: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 8: Společnost - výsledky (vlastní zpracování) 

Kritérium 8: Společnost - výsledky 

Silné stránky 

Podpora regionálního spolku a nadací 

Sledování dopadů na životní prostředí 

Ekologické nakládání s odpady 

Oblasti pro zlepšení Monitorování mínění veřejnosti 

 

 

Tab 25: Silné stránky a oblasti pro zlepšení Kritérium 9: Ekonomické výsledky (vlastní zpracování) 

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 

Silné stránky 

Trvale udržitelný růst obratu 

Snižující se zadluženost 

Ekonomická stabilita 

Oblasti pro zlepšení 
Benchmarking výsledků 

Nízká rentabilita 
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3 NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ 

 Na základě zjištěných příležitostí pro zlepšení pomocí modelu START PLUS 

byly vybrány oblasti, které budou v následující kapitole podrobněji rozebrány. 

3.1 Zvýšení úspěšnosti nabídek  

 Průběh nabídkového řízení pro realizaci soukromých zakázek je iniciován ve 

většině případů ze strany investora, který na základě projektu poptává stavební práce. 

Díky aktuální konkurenci na trhu stavebnictví, rostoucím cenám vstupů a snižováním 

jednotkových cen je nucena společnost pro dosahování plánovaných výsledků 

hospodaření zvyšovat objemy prací. Dalším faktorem ovlivňujícím úspěšnost nabídky a 

získání zakázky je čas od poptání po vytvoření kalkulace. Navrhované řešení spočívá  

v  rozšíření nabízených služeb o inženýrsko-geologický průzkum což by mělo přinést: 

  -  dřívější kontakt s investorem a podílení se na projektu, 

  -  možnost už v rámci tvorby projektu navrhovat řešení, 

  -  v rámci projektu nabídnou technologii řešení, která je vhodná, ale současně i                   

     výnosná, 

 - možnost lépe plánovat materiální, strojové a lidské zdroje na budoucí zakázce. 

Tento návrh o rozšíření služeb by mohl společnosti na trhu zajistit lepší 

konkurenceschopnost. Samotná investice pořízení vrtné soupravy pro geologický 

průzkum spolu s počátečními náklady a očekávanými budoucími výnosy nese i nové 

provozní náklady. Jedná se především o mzdu nového zaměstnance, materiál a pohonné 

hmoty na provoz zařízení, úpravu internetových stránek společnosti a propagaci 

nabízené nové služby. Předpokládané nové provozní náklady zachycuje následující 

tabulka. Výše nákladů byla stanovena na základě současných cen a dle zkušeností 

společnosti. Ve mzdových nákladech je zohledněn jejich plánovaný růst  

o 2% za rok, PHM a energie jsou plánovány na základě očekávaného využívání 

zařízení, kdy první rok nebude zařízení pravděpodobně využíváno plně, v následujících 

letech efektivnost využití bude růst. Vrtné vybavení a nářadí souvisí s mírou využití a 

opotřebení, kdy je v této položce zahrnut také servis, vzhledem k novému zařízení 

během kalkulovaného období tyto náklady budou vykazovat mírně rostoucí trend. 
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Náklad na propagaci je očekáván především v prvním roce, v následujících letech 

budou informace o nabízené službě zahrnuty v ročním časopise vydávaným pravidelně 

společností. Proto už tento náklad nebude souviset přímo s investicí.  

Tab 26: Provozní náklady spojené s investicí (vlastní zpracování) 

Provozní náklady (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Mzdové náklady 480 000 489 600 499 390 509 380 519 566 

Pohonné hmoty a energie 35 000 65 000 70 000 75 000 80 000 

Vrtné vybavení a nářadí 0 40 000 45 000 50 000 55 000 

Aktualizace webu a propagace 35 000 - - - - 

Celkem 550 000 594 600 614 390 634 380 654 566 

 

 Dalšími náklady spojenými s investicí do vrtné soupravy pro inženýrsko-

geologický průzkum jsou vzniklé odpisy v souvislosti se zařazením do dlouhodobého 

majetku společnosti. Vrtná souprava v pořizovací ceně 2,5 mil. Kč patří do druhé 

odpisové skupiny a plánované odepisování zachycuje následující tabulka. 

Tab 27: Odpisový plán hmotného majetku (vlastní zpracování) 

Výše odpisů (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5.rok 

Vrtná souprava 275000 556250 556250 556250 556250 

 

 Posuzování investice je prováděno na základě sestavení finančních toků a čisté 

současné hodnoty investice. Čistá současná hodnota bude posuzována ve třech 

scénářích - pesimistickém, realistickém a optimistickém, kde každý scénář počítá  

s jinou mírou zvýšení tržeb, které daná investice společnosti přinese. Pesimistická 

varianta předpokládá se zvýšením úspěšnosti obchodních nabídek a zvýšením výkonů  

o 2%, realistická s 5% a optimistická s růstem 8% každý rok. 

 V posuzování investice je část výnosů rozdělena na 2 částí - přírůstek výnosů 

stavební činnosti na základě získání více nabídek a na výnosy spojené za fakturaci 

služeb inženýrsko-geologických prací, tudíž jako výnosy způsobené přímo díky novému 

strojnímu zařízení. U nákladů je členění opět na 2 skupiny - náklady vzniklé  

v souvislosti se zvýšením výkonů společnosti a na náklady související s provozem vrtné 

soupravy převzaté z tabulky výše. 
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Tab 28: Pesimistická varianta plánované investice (vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta  (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zvýšení výkonů stavebních zakázek 8 320 000 8 486 400 8 656 128 8 829 250 9 005 836 

Vlastní výkony vrtné soupravy 500 000 750 000 850 000 950 000 950 000 

Výnosy celkem 8 820 000 9 236 400 9 506 128 9 779 250 9 995 836 

Náklady na výkony zakázek 7 768 440 7 916 418 8 067 221 8 220 904 8 377 521 

Provozní náklady soupravy 550 000 594 600 614 390 634 380 654 566 

Odpisy 275 000 556 250 556 250 556 250 556 250 

Náklady celkem 8 593 440 9 067 268 9 237 861 9 411 544 9 588 337 

Zisk před zdaněním 226 559 169 132 268 267 367 716 367 498 

Daň ze zisku 43 046 32 135 50 971 69 866 69 825 

Zisk po zdanění 183 513 136 997 217 296 297 850 297 673 

Odpisy 275 000 556 250 556 250 556 250 556 250 

Cash flow 458 513 693 247 773 546 854 100 853 923 

Diskontované cash flow 428 516 605 508 631 444 651 589 608 836 

ČSH 425 895 

 

 V případě posuzování pesimistické varianty jsme pomocí metody čisté současné 

hodnoty pro hodnocení investic dosáhli kladných čísel, diskontní sazba byla stanovena  

ekonomickým oddělením pomocí pyramidové metody, která zahrnuje bezrizikovou 

úrokovou sazbu, prémii za riziko podstoupení investice a vývoj míry inflace na úroveň 

7% p. a.. Návratnost investice by nastala v průběhu 5. roku. U realistické varianty jsme 

se dostali ke kladné hodnotě ČSH, návratnost investice by nastala začátkem 4. roku,  

při naplnění optimistické varianty by návratnost nastala během 3. roku.  

 Hodnocení investice ve všech plánovaných scénářích dosáhlo kladných hodnot, 

je tudíž zcela již na zvážení společnosti, zda by danou investici provedla či nikoliv. 

Investice byla posuzována při financovaní z vlastních zdrojů společnosti. V případě 

využití pouze cizích zdrojů nebo v kombinaci vlastních zdrojů společně s cizími zdroji a 

dle získané úrokové míry úvěru by se cash flow mohlo diskontovat nižším procentem. 

Tím by čistá současná hodnota investice mohla být ještě vyšší. Tato možnost je  

na zvážení společnosti, zda by investici raději financovala z vlastních zdrojů nebo by 

preferovala formu využití cizího kapitálu a zvýšení svých dlouhodobých závazků. 
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Tab 29: Realistická varianta plánované investice (vlastní zpracování) 

Realistická varianta (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zvýšení výkonů stavebních zakázek 20 800 000 21 840 000 22 932 000 24 078 600 25 282 530 

Vlastní výkony vrtné soupravy 500 000 750 000 850 000 950 000 950 000 

Výnosy celkem 21 300 000 22 590 000 23 782 000 25 028 600 26 232 530 

Náklady na výkony zakázek 19 866 285 20 859 599 21 902 579 22 997 708 24 147 593 

Provozní náklady soupravy 550 000 594 600 614 390 634 380 654 566 

Odpisy 275 000 556 250 556 250 556 250 556 250 

Náklady celkem 20 691 285 20 010 449 23 073 219 24 188 338 25 358 409 

Zisk před zdaněním 608 715 579 551 708 781 840 262 874 121 

Daň ze zisku 115 656 110 115 134 668 159 650 166 083 

Zisk po zdanění 493 059 469 436 574 113 680 612 708 038 

Odpisy 275 000 556 250 556 250 556 250 556 250 

Cash flow 768 059 1 025 686 1 130 363 1 236 862 1 264 288 

Diskontované cash flow 717 813 895 874 922 713 943 596 901 420 

ČSH 1 881 416 

  

Tab 30: Optimistická varianta plánované investice (vlastní zpracování) 

Optimistická varianta (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zvýšení výkonů stavebních zakázek 33 280 000 36 608 000 40 268 800 44 295 680 48 725 248 

Vlastní výkony vrtné soupravy 500 000 750 000 850 000 950 000 950 000 

Výnosy celkem 33 780 000 37 358 000 41 118 800 45 245 680 49 675 248 

Náklady na výkony zakázek 32 154 589 35 370 048 38 907 053 42 797 759 47 077 534 

Provozní náklady soupravy 550 000 594 600 614 390 634 380 654 566 

Odpisy 275 000 556 250 556 250 556 250 556 250 

Náklady celkem 32 979 589 36 520 898 40 077 693 43 988 388 48 288 350 

Zisk před zdaněním 800 411 837 102 1 041 107 1 257 292 1 386  898 

Daň ze zisku 152 078 159 049 197 810 238 885 263 511 

Zisk po zdanění 648 333 678 053 843 297 1 018 407 1 123 387 

Odpisy 275 000 556 250 556 250 556 250 556 250 

Cash flow 923 333 1 234 303 1 399 547 1 574 657 1 679 637 

Diskontované cash flow 862 927 1 078 087 1 142 447 1 201 298 1 197 558 

ČSH 2 982 317 
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3.2 Řízení rizik 

 V rámci hodnocení modelu START PLUS bylo zjištěno, že společnost nemá 

vytvořen systém řízení rizik spojený s jejími podnikatelskými aktivitami. V souvislosti 

se zavedeným systémem managementu jakosti ISO 9001:2009, kterému bude končit 

platnost v roce 2018 bude společnost nucena v rámci recertifikace podle ISO 9001:2015 

řídit rizika spojená s její činností ve všech oblastech a procesech, především v těch 

zaměřených na produkt a spokojenost zákazníka. V rámci doporučení pro zlepšení by 

bylo vhodné zavést tento systém již do fáze návrhu, aby se v budoucnu ušetřil čas a 

došlo ke snížení potenciálních nákladů, pokud by k dané rizikové události došlo  

před plnou implementací do systému managementu řízení kvality.  

 Rizik ve stavebnictví  je nespočet, proto by bylo vhodné v počátku vybrat a řídit 

rizika spjatá čistě s realizačním procesem a vytvořit registr rizik, který by byl 

aplikovatelný pro jednotlivé zakázky. Tento registr rizik by se následně rozšiřoval dle 

požadavků a aktuální situace. Podobný registr rizik je zatím využíván pouze v oblasti 

bezpečnosti zdraví a ochrany při práci a pro rizika spojená s ochranou životního 

prostředí.  

 Postup pro posuzování rizik vychází ze čtyř fází, kdy v první se identifikují 

rizika, následuje jejich analýza a na základě dřívějších zkušeností se určí míry četnosti a 

úrovně dopadů na aktiva společnosti. V poslední fázi je riziko hodnoceno z pohledu 

přijatelnosti a stanovení postupu ošetření tohoto rizika.  

 Stanovení míry a pravděpodobnosti vzniku každého rizika a dopadu by mělo být 

zajišťováno dle oblasti, kde dané riziko vzniká (technologické riziko, obchodní riziko, 

právní riziko apod.) a hodnoceno by mělo být pracovníky společnosti zodpovídající se 

za danou oblast. V případě rizik prolínajících se do více oblastí by bylo vhodné 

stanovení těchto hodnot konzultovat více pracovníky, což by mělo vést k přesnějšímu 

vyhodnocení a volbě vhodné strategie, jak se k danému riziku postavit. 

 V mém návrhu bych se zaměřil na rizika spojená s realizačním procesem  

pro jednotlivé zakázky. Pro hodnocení rizik je vhodné využít například kvalitativní 

metodu RIPRAN se slovním hodnocením pravděpodobnosti výskytu rizika a velikosti 

dopadu. Pro určení pravděpodobnosti možného výskytu rizika je využita 5 stupňová 

stupnice se slovním hodnocením. 
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Tab 31: Bodová stupnice pravděpodobnosti výskytu rizikové události (vlastní zpracování) 

Stupeň Pravděpodobnost možného výskytu 

1 Téměř nemožné 0,01 - 0,20 

2 Výjimečně možné 0,21 - 0,40 

3 Běžně možné 0,41 - 0,60 

4 Pravděpodobné 0,61 - 0,80 

5 Téměř jisté 0,81 - 0,99 

 

 Pro hodnocení dopadu je potřeba zohlednit jakým způsobem bude mít vzniklé 

riziko vliv na aktiva, kterých se týká, jinými slovy pokud k riziku dojde, kolik 

dodatečných nákladů společnosti vznikne. V rámci řízení rizik v realizačním procesu, 

tedy v rámci stavební zakázky lze tento dopad kvantifikovat podle nákladů vzniklých 

při vzniku rizikové události.  

Tab 32: Bodová stupnice ohodnocení dopadu při rizikové události (vlastní zpracování) 

Stupeň Velikost dopadu Náklady vzhledem k zakázce 

1 Zanedbatelné 0,1% - 0,5% 

2 Málo významné 0,6% - 1,5% 

3 Významné 1,6 - 5% 

4 Velmi významné 5,1% - 10% 

5 Kritické Nad 10% 

 

 Pro hodnocení rizik následuje stanovení významnosti rizika, která se získá 

vynásobením stupně pravděpodobnosti možného výskytu a stupněm dopadu. Získaná 

ohodnocení jednotlivých rizik se poté na základě matice hodnocení rizik vyhodnotí a 

rozhodne se pro akceptaci nebo pro ošetření. 
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Velikost dopadu 

 
Zanedbatelné 

Málo 

významné Významné 

Velmi 

významné Kritické 

1 2 3 4 5 

Téměř jisté 5 5 10 15 20 25 

Pravděpodobné 4 4 8 12 16 20 

Běžně možné 3 3 6 9 12 15 

Výjimečně 

možné 
2 2 4 6 8 10 

Téměř nemožné 1 1 2 3 4 5 

Obr. 11: Matice rizik (vlastní zpracování) 

 Následně je nutné určit, která rizika budou akceptována, respektive vhodně 

stanovit úroveň pro akceptovatelné riziko. Rizika, která svou hodnotou náleží  

do intervalu 1 - 4 jsou klasifikována jako zanedbatelná rizika. Tato rizika je nutné však 

sledovat a případně v budoucnu je přezkoumat a přehodnotit. Rizika, která mají hodnotu 

vyšší než 4 je potřeba v rámci řízení rizik ošetřit. 

Tab 33: Hodnocení významnosti rizika (vlastní zpracování) 

Významnost rizika 

Vypočtená hodnota Slovní popis významnosti 

1 - 4 Zanedbatelné riziko - akceptace 

5 - 12 Vážné riziko - ošetření 

15 - 25 Zásadní riziko - ošetření, transfer 
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Tab 34: Seznam rizik v realizačním procesu a jejich ohodnocení (vlastní zpracování) 

Č. Riziko 
Pravděpod

obnost 
Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 Nedodržení podmínek stavebního povolení 2 2 4 

2 Špatný technický návrh projektové dokumentace 1 3 3 

3 Nebezpečná kontaminovaná zemina v místě stavby 1 4 4 

4 Nedodržení kvality dodaného materiálu 2 3 6 

5 Nepravidelnost v dodávkách materiálu 1 2 2 

6 Odborná způsobilost subdodavatele 1 4 4 

7 Stavební lokalita v oblasti archeologického zájmu 2 2 4 

8 Zpoždění dodávky subdodavatele 2 4 8 

9 Nepříznivé povětrnostní a klimatické vlivy 2 3 6 

10 Nedostatečný geologický průzkum 1 4 4 

11 Navýšení ceny díla o vícepráce 3 3 9 

12 Poruchy mechanizace 2 2 4 

13 Koordinace prací 1 4 4 

14 Navýšení ceny materiálu 2 2 4 

15 Chyba v rozpočtu zakázky 1 5 5 

16 Nedostatky ve smlouvě o dílo 2 2 4 

17 Vznik škody na majetku druhé osoby 1 4 4 

18 Nekvalitní práce subdodavatele 2 3 6 

19 Nekvalitní práce vlastních pracovníků 

 

1 3 3 

20 Porušení technologických předpisů a postupů 1 3 3 

21 Nedodržení projektové dokumentace 1 4 4 

22 Nedodržení BOZP 2 2 4 

 

 

3.2.1 Ošetření rizik 

 Na základě vyhodnocení jednotlivých rizik se bude následující kapitola zabývat 

ošetřením rizik, které pro společnost a pro realizační proces nejsou zanedbatelná, tzn. 

jejich vypočtená hodnota rizika je větší než 5. Každé riziko bude rozebráno a bude 

navrhnuto opatření na jeho ošetření nebo eliminaci.   
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Nedodržení kvality dodaného materiálu 

 Riziko s nedodržením kvality materiálu představuje pro společnost při realizaci 

zakázky vážné riziko, protože nekvalitní materiál může způsobit škodu hned ve dvou 

hlediscích. Prvním hlediskem je odhalení nekvalitního materiálu během výstavby, což 

způsobí zpoždění navazujících prací než dojde k nápravě ze strany dodavatele a celkově 

toto zdržení může vést k nedodržení termínu s předáním kompletního díla, což s sebou 

nese náklady ve formě smluvních pokut. Druhým hlediskem nebezpečí tohoto rizika je 

odhalení použitého nekvalitního materiálu až po předání díla, což s sebou nese 

dodatečné náklady na odstranění případných reklamací. Ošetřením rizika je využívání 

dodavatelů materiálu se kterými má již společnost zkušenosti z minulosti, při příjmu 

materiálu důsledně kontrolovat stav a kvalitu, pokud je to možné, a ve smluvních 

vztazích s dodavateli toto riziko ošetřit například smluvní pokutou, pokud v důsledku  

s dodávkami materiálu dojde ke zpoždění z důvodu nekvality materiálu. 

 

Zpoždění dodávky subdodavatele 

 Na riziko vzniku zpoždění dodávky subdodavatele je možné pohlížet ze dvou 

úhlů. První pohled na riziko může pramenit z chyby samotné společnosti, kdy v rámci 

tvorby harmonogramu prací zakázky nebyl včas zajištěn dodavatel subdodavatelských 

prací. Ošetřením tohoto rizika je důsledná kontrola a koordinace prací v rámci zakázky, 

předávání informací mezi obchodním a výrobním oddělením a následná kontrola  

na poradách. Výrobní oddělení by mělo vytvořit pracovní harmonogramy nejen pro své 

zaměstnance podílející se na realizaci, ale zároveň i harmonogramy subdodavatelů, 

které by daný stavbyvedoucí kontroloval z hlediska plnění pro jednotlivé stavby. Tímto 

ošetřením by se zabránilo případnému časovému nesouladu, který by mohl nedodržení 

termínu předání díla. Sekundární pohled na toto riziko se vyznačuje zpožděním 

dodávky prací ze strany samotného subdodavatele, který například nezajistil dostatečné 

kapacity lidských a strojních zdrojů z důvodu špatné koordinace v rámci své organizace. 

Ošetřením je v tomto případě transfer rizika na subdodavatele v rámci smluvního 

ujednání za neplnění smluvních termínů. 
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Nepříznivé povětrnostní a klimatické vlivy  

 Riziko spojené s klimatickými a povětrnostními vlivy je v určitých ročních 

obdobích vysoké a nedá se ovlivnit. Z důvodu špatné pojistitelnosti této skutečnosti je 

východiskem pouze podpis takového znění smlouvy o dílo, jejíž ustanovení připouští 

prodloužení termínu z důvodu prokazatelně nepříznivého počasí (zejména se jedná  

o dlouhodobě nízké teploty a vydatné deště).  Je potřeba přesně definovat to, co je pro 

danou technologii prokazatelně nepříznivým počasím. Jelikož pro společnost je jednou 

z priorit dodržení termínů zakázek, je nezbytné vytvořit si časové rezervy v rámci 

harmonogramu prací. Ty by v případě vzniku takové události kryly případné časové 

prodlevy. 

 

Navýšení ceny díla o vícepráce 

 Důvodem pro podání požadavku na vícepráce je vznik nepředpokládané situace, 

kterou neobsahovala původní smluvní ujednání. Pokud se investor ztotožní s tím, že 

práce které požaduje nebyly obsaženy v původním zadání a je ochoten je v plné výši 

uhradit, není potřeba tuto situaci řešit. Problém však může nastat, pokud má investor 

opačné mínění a navíc pokud by práce byly takového rozsahu, že by je nebylo možné 

provést bez prodlouženého dílčího nebo konečného termínu pro odevzdání díla. Je třeba 

brát v potaz také to, že provedení kalkulace dodatečných nákladů a následně samotný 

proces oboustranného odsouhlasení víceprací vyžaduje další časovou prodlevu. 

Opatřením pro snížení rizika vzniklé situace je důsledné zaznamenávání dodatečných 

požadavků včetně podpisů kompetentních osob obou smluvních stran. Rozhodovat  

o vícepracích a podepisovat závazné dodatky je třeba až po důkladném zvážení toho, 

jaký dopad bude mít skutečnost na smluvně ujednané termíny a náklady, a také kdo a 

jakým způsobem ponese případná rizika s tím spojená. Pro řešení očekávaných 

problémů při realizaci je důležité prosazení pravidel a jasně formulovaných postupů  

pro řešení dodatečných požadavků na vícepráce do smluv o dílo. Je nutné také uvést 

odpovědné osoby, které budou o vícepracích rozhodovat. 
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Chyba ve smluvním rozpočtu zakázky 

 Pro kvalitní vypracování bezchybného smluvního rozpočtu je nezbytný 

dostatečný časový prostor. Jelikož chybovost lidského faktoru je reálným rizikem, musí 

být snahou zejména užšího vedení společnosti ji minimalizovat. Aby tohoto mohlo být 

dosaženo, je potřeba zejména zodpovědného přístupu zainteresovaných zaměstnanců. 

Při rozhodování zda přijmout či nepřijmout zakázku, je důležité uvážit zda jsou 

kapacitní možnosti dostačující pro její řádné zpracování. Tento okamžik může primárně 

ovlivnit míru možné chybovosti. Pro další snížení rizika je nutné použití dostatečné 

vícestupňové kontroly rozpočtů.  Vedoucí obchodního oddělení by měl každý návrh 

rozpočtu zakázky zkontrolovat a případně zrevidovat. Kromě výše uvedených opatření 

je důležité mít pozice v obchodním oddělení obsazeny kvalitními a zkušenými 

zaměstnanci, kteří zodpovědně přistupují ke zpracování zakázek.   

 

Nekvalitní práce subdodavatele 

 Za ošetření rizika nekvalitně odvedené práce subdodavatele lze považovat zcela 

jistě volbu vhodného subdodavatele. Nemělo by být primárně přihlíženo k samotné ceně 

za provedené práce, ale ve volbě by měla být zohledněna také samotná odbornost, 

zkušenosti, reference a dobré jméno voleného subdodavatele. Dalším možným 

ošetřením nekvalitně odvedené práce by měla být zvýšená míra kontroly prováděných 

prací v rámci kontrolních dnů, a také monitorování plnění harmonogramu prací mimo 

tyto kontrolní dny. Na odhalené nedostatky je třeba upozornit ihned a vyžadovat 

provedení nápravného opatření. Pro případ nedodržení nebo nepředání části díla  

v požadované kvalitě je nezbytné mít tuto skutečnost ošetřenou ve smluvních 

podmínkách. 
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3.3 Zjišťování spokojenosti zaměstnanců  

 V rámci kritérií Vedení, kritéria Zdroje a měřítek vnímání u Výsledků 

zaměstnanců bylo zjištěno, že vedení společnost aktivně nezjišťuje zpětnou vazbu  

od svých pracovníků a motivace zaměstnanců je čistě jen finanční na základě plnění 

výkonů. Spokojenost zaměstnanců by pro společnost měla být stejně důležitá, jako 

spokojenost zákazníků nebo všech dalších zainteresovaných stran. Na spokojenost 

svých zaměstnanců by mělo být nahlíženo z více úhlů a pro tato posouzení by měla být 

stanovena měřítka.  

 Vypracování průzkumu je možné realizovat dvěma způsoby - interně nebo 

externě. Hodnocení pomocí externí organizace s sebou nese finanční náklady, na druhou 

stranu by zjištěné výsledky měly díky využitým metodám a strukturám dotazníků a 

řízených rozhovorů zajistit přesnější výsledky v daných oblastech a navíc externí 

hodnotitel může poskytnout na základě svých zkušeností srovnání například s jinou 

společností v oboru, kde toto šetření již probíhalo. Pro prvotní komplexnější šetření 

spokojenosti svých zaměstnanců může společnost využít svých zdrojů. Je třeba, aby 

struktura dotazování byla zaměřena na více oblastí a na základě zjištění rozhodnout  

pro případné přijetí změn. Mezi hlavní oblasti, na které by se šetření mělo zaměřit jsou 

oblasti: 

- komunikace a informovanost 

- systém odměňování 

- motivace ze strany vedení 

Pro každou oblast bude navrženo několik otázek. Uvedený soubor nemusí být konečný, 

záleží pak na samotné společnosti, zda soubor otázek bude rozšířen, upřesněn či 

zaměřen více konkrétněji. Důležitým prvkem tohoto hodnocení by měla být také 

pravidelnost, která by následně zobrazovala změny v čase a bylo by možné zachytit jak 

pozitivní, tak i negativní impulsy ze stran zaměstnanců. 

 Druhotným cílem zjišťování spokojenosti zaměstnanců by mělo být vytvoření 

měřítek vnímání pro oblast zaměstnanci podle modelu START PLUS. Aby mohla být 

tato měřítka vnímání porovnávána v čase, je potřeba jednotlivé oblasti zjišťování 

spokojenosti v dotazníkovém setření uspořádat a vyhodnocovat při konzistentní bodové 

škále. Pro odpovědi na jednotlivé otázky je zvolena škála ANO, SPÍŠE ANO, SPÍŠE 
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NE a NE, kde pro vyhodnocení budou výsledky následně převedeny na bodové 

ohodnocení, kde odpovědi ANO bude přiřazena hodnota 1, odpovědi NE bude přiřazena 

hodnota 4. Čím nižšího bodového ohodnocení bude za danou oblast dosaženo, tím je 

vyšší míra spokojenosti u respondentů za danou oblast. Úvod dotazníku by měl 

obsahovat formulář pro vyplnění základních údajů jako je věk, pohlaví, pracovní pozici 

a dobu zaměstnaneckého poměru u společnosti.  

 

Komunikace a informovanost 

 Oblast komunikace a informovanost by měla vedoucím pracovníkům přinést 

zpětnou vazbu, kterou v rámci pracovních aktivit od svých podřízených nemusí dostávat 

v dostatečné míře. Návrh otázek pro tuto oblast zachycuje následující tabulka. 

Tab 35: Dotazník spokojenosti zaměstnanců - Komunikace a informovanost (vlastní zpracování) 

Komunikace a informovanost ANO SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 
NE 

Máte možnost vyjadřovat se k činnostem a cílům 

společnosti? 

    

Je  podle Vás komunikace s Vašim vedoucím pracovníkem 

nebo vedením na dobré úrovni? 

    

Můžete se v případě potřeby obrátit na svého nadřízeného? 
    

Je Vám ze strany nadřízeného nebo vedení poskytnuta 

dostatečná zpětná vazba pro Vaše rozhodnutí a výkon Vaší 

práce? 

    

Jste spokojen s kvalitou a mírou zpětné vazby, kterou 

dostáváte za své výkony? 

    

Je podle Vás komunikace mezi zaměstnanci ve Vašem okolí 

na dobré úrovni? 

    

Jste spokojen s úrovní a náplní porad zaměstnanců? 
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Systém odměňování 

 Druhá část dotazníkového šetření by se zaměřovala na spokojenost se systémem 

odměňování ve společnosti. Dále by obsahovala doplňující otevřenou otázku - o jaké 

benefity by měli zaměstnanci zájem. To by společnosti poskytlo lepší zpětnou vazbu a 

vedení společnosti by tím zjistilo, co by mohlo v budoucnu zaměstnancům nabídnout 

pro zvýšení jejich motivace k práci a zvýšení jejich pracovních výkonů. Tato otázka pro 

hodnocení měřítek vnímání spokojenosti zaměstnanců by nebyla započítávána. 

 

Tab 36: Dotazník spokojenosti zaměstnanců - Systém odměňování (vlastní zpracování) 

Systém odměňování ANO SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 
NE 

Považujete odměnu, kterou dostáváte za svou práci za 

odpovídající? 

    

Považujete odměňování pracovníků ve společnosti za 

spravedlivé? 

    

Je podle Vás způsob hodnocení výsledků nadřízeným 

pracovníkem spravedlivý? 

    

Jsou pro Vás důležité vedle finančních odměn také 

nefinanční odměny? 

    

Máte povědomí o všech benefitech, které Vám společnost 

nabízí? 

    

 

 

Motivace ze strany vedení 

 Poslední část návrhu dotazníkového šetření by se zaměřovala na spokojenost 

zaměstnanců a jejich vnímaní míry motivace ze strany vedení. Podpora od vedení 

společnosti má vliv na celkovou pracovní atmosféru, a tím i na dobré výkony všech 

zaměstnanců. Podpora vedení však není jen o stylu řízení, ale také o nastavení procesů, 

zajištění vybavenosti pracoviště a podporou pro osobní rozvoj zaměstnanců. 
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Tab 37: Dotazník spokojenosti zaměstnanců - Motivace ze strany vedení (vlastní zpracování) 

Motivace ze strany vedení ANO SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 
NE 

Jste spokojen s pracovní atmosférou ve společnosti? 
    

Jste spokojen s vybaveností pracoviště, poskytnutými 

pomůckami a pracovním prostředím? 

    

Vyhovuje Vám režim práce ve společnosti? 
    

Jsou podle Vás požadavky na Vás kladené ve společnosti 

odpovídající Vaší funkci? 

    

Máte ke svému řídícímu pracovníkovi důvěru?     

Pociťujete dostatečnou motivaci od svého nadřízeného 

pracovníka? 

    

Jste spokojen s možnostmi vzdělávání a rozvoje, které Vám 

společnost nabízí? 

    

Je pro Vás osobní rozvoj důležitý? 
    

 

 V závěru dotazníkového šetření by měl být vymezen prostor pro připomínky a 

náměty. Tyto poznatky by mohli společnosti přinést nové impulzy pro změny, které by 

mohli v budoucnu být implementovány. 
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Závěr 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení hodnocení vybrané stavební 

společnosti za pomoci vícekriteriálního modelu START PLUS. V teoretické části práce 

byl model START PLUS představen a rozebrán současně s dalšími modely, které se  

v současnosti nejvíce používají a zároveň byla popsána jeho aplikace. 

 V analytické části práce byl model START PLUS aplikován na zvolenou 

společnost a za pomocí řízených rozhovorů se zaměstnanci a vedení společnosti byly 

analyzována první část oblasti "Předpokladů", která vyjadřuje co společnost v daných 

oblastech dělá. Podklady pro část týkajících se "Výsledků", vyjadřujících čeho zvolená 

společnost dosahuje a do jaké míry plní své cíle, byly analyzovány za období 2013 až 

2016. Byly rovněž doplněny o rozhovory se zaměstnanci zodpovědnými za kontrolu 

těchto dat. Jednotlivá kritéria byla následně ohodnocena dle metodiky modelu START 

PLUS. 

 Analyzovaná společnost dosáhla celkového bodového ohodnocení po sečtení 

všech kritérií hodnoty 299 bodů. To lze považovat za slušný výsledek s přihlédnutím  

k faktu, že doposud společnost nebyla hodnocena žádným vicekriteriálním modelem, 

který by své hodnocení zakládal i na nefinančních aspektech. Následně dle bodového 

ohodnocení byly vyzdviženy silné stránky a byly odhaleny oblasti pro zlepšení. 

 V závěrečné části práce byly vybrány oblasti pro zlepšení a vytvořeny návrhy, 

které by společnosti mohly pomoci zvýšit svou výkonnost při úspěšné implementaci  

v rámci svých podnikových procesů. Jedná se především o zvýšení úspěšnosti 

nabídkového řízení, doporučení zavedení systému řízení rizik. Posledním návrhem je 

zjišťování spokojenosti zaměstnanců společně se zavedením měřítek vnímání, protože 

spokojení zaměstnanci tvoří základní aktivum každé úspěšné fungující společnosti.  
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PŘÍLOHA 1 

Soubor otázek modelu START PLUS 

 

Kritérium 1: Vedení 

Číslo Otázka 

1.1 
Jak se členové vedení podíleli na definování poslání organizace, vize,firemních hodnot a 

zásad etiky podnikání? Jak členové vedení osobně sdělují vizi, hodnoty a zásady etiky 

podnikání zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám? 

1.2 
Jakým způsobem členové vedení svým jednáním reprezentují přijaté firemní hodnoty a 

etické zásady? Jak využívají zpětnou vazbu od zaměstnanců k hodnocení svých 

manažerských schopností a způsobu řízení společnosti? 

1.3 Jakým způsobem členové vedení rozvíjí a zlepšují systém řízení organizace a stanovují 

krátkodobé i dlouhodobé priority s ohledem na hlavní zainteresované strany? 

1.4 Jak členové vedení zajišťují pravidelné vyhodnocování a zlepšování výkonnosti 

organizace? Byl členy vedení definován vyvážený soubor výsledků? 

1.5 Jakým způsobem členové vedení podporují zapojení zainteresovaných stran  

do identifikace potřebných změn, trvalého zlepšování a inovačních aktivit? 

1.6 Jak sdělují členové vedení důvody ke změně pracovníkům v organizaci a dalším 

zainteresovaným stranám? 

1.7 
Jak členové vedení řídí změny a jak se osobně angažují v činnostech zlepšování? Jakým 

způsobem usilují o cílené zlepšování procesů a uplatňují při něm principy projektového 

řízení? 

1.8 
Jakým způsobem členové vedení osobně motivují ostatní pracovníky k účasti na rozvoji 

výkonnosti organizace? Jak projevují vedoucí pracovníci vhodné uznání týmového úsilí 

a úsilí jednotlivců? 

1.9 Jak se členové vrcholového vedení zapojují do systematického rozvoje vztahů a cílené 

komunikace s klíčovými zákazníky? 

1.10 Jak se vedoucí pracovníci osobně zapojují do aktivit s dalšími partnery, např. v rámci 

místní komunity,profesních sdružení apod.? 

 

 



 

 

 

 

 

Kritérium 2: Vedení 

Číslo Otázka 

2.1 Jak definuje organizace trhy a segmenty trhu, na kterých působí nebo hodlá působit? 

2.2 Jakým způsobem jsou shromažďovány aktuální informace o vývoji na relevantních 

trzích, včetně aktivit konkurentů? 

2.3 Jakým způsobem byla stanovena strategie organizace k naplnění poslání a vize? 

2.4 Jak jsou při tvorbě strategie využity informace týkající se očekávání zainteresovaných 

stran,včetně zákazníků,zaměstnanců, vlastníků,partnerů a společnosti? 

2.5 Jak jsou při tvorbě strategie využívány hodnoty a vývojové trendy interních ukazatelů 

výkonnosti? 

2.6 Jak jsou při tvorbě strategie využity informace o nových technologiích a 

podnikatelských modelech? 

2.7 
Jak je zajištěna systematičnost procesu tvorby strategie organizace? Jak jsou 

identifikovány „kritické faktory úspěchu“, jak je hodnocen dosažený pokrok  

v porovnání s plánem a jak je prováděna případná aktualizace strategie? 

2.8 
Jakým způsobem jsou identifikována potenciální rizika, která mohou ohrozit dosažení 

stanovených cílů a jak se pro identifikovaná rizika připravují alternativní scénáře nebo 

krizové plány? 

2.9 Jak je v organizaci zajištěno systematické sdělování strategie všem zainteresovaným 

stranám a jak je v organizaci hodnoceno povědomí o strategii? 

2.10 
Jakým způsobem se strategie rozpracovává na nižší úrovně organizace až na úroveň 

individuálních cílů pro jednotlivé organizační jednotky a pracovníky? Jak jsou pokroky 

dosažení těchto cílů vyhodnocovány? 

 

 



 

 

 

 

Kritérium 3: Pracovníci 

 

Číslo Otázka 

3.1 
Jak si organizace stanovuje strategii a plány v oblasti řízení lidských zdrojů a jak tyto 

materiály aktualizuje v souladu s vývojem strategie organizace? 

3.2 

Jakým způsobem se stanovují požadované kompetence, znalosti a dovednosti 

zaměstnanců,aby byly v souladu se současnými i očekávanými potřebami organizace, a 

pokud jsou kompetence dokumentovány, tak jakým způsobem? 

3.3 

Jak probíhá nábor zaměstnanců a kariérní rozvoj,aby byl v souladu s požadovanými 

kompetencemi,znalostmi a dovednostmi, a jakým způsobem je zajištěn soulad s 

principem rovných příležitostí? 

3.4 

Jakým způsobem je plánováno vzdělávání a systematický rozvoj 

kompetencí pracovníků,aby byly v souladu s celkovou firemní strategií a cíli, a jak 

vzdělávání a rozvoj probíhá? 

3.5 

Jakým způsobem organizace definuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků? Jak je 

zajištěno, aby byla rozhodnutí provedena na nejnižší možné úrovni(delegace 

pravomocí)? 

3.6 
Jak se provádí pravidelné hodnocení pracovníků (včetně hodnocení vedoucích), aby 

podpořilo dosahování individuálních i týmových cílů? 

3.7 
Jakým způsobem a jakými prostředky probíhá v rámci organizace komunikace,a to jak 

směrem dolů, tj. od vedení k jednotlivým pracovníkům, tak zdola nahoru? 

3.8 
Jak organizace využívá výsledků průzkumů spokojenosti pracovníků pro zlepšování 

postupů v oblasti vedení, řízení a rozvoje pracovníků? 

3.9 
Jak jsou pracovníci povzbuzováni a podporováni,aby se zapojili do procesu rozvoje 

organizace a do trvalého zlepšování? 

3.10 
Jak je zajištěno, aby odměňování a uznávání pracovníků podporovalo jejich 

angažovanost a motivaci, a to v souladu se strategií organizace? 

 

  



 

 

 

 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

 

Číslo Otázka 

4.1 
Jakým způsobem organizace identifikuje příležitosti pro vytváření partnerství, která jsou 

v souladu s celkovou strategií? 

4.2 
Jak sdílí organizace znalosti a zkušenosti s vybranými obchodními partnery a jak s nimi 

spolupracuje například při vývoji nových výrobků a služeb? 

4.3 
Jak je zajišťováno, aby finanční zdroje organizace byly využívány v souladu s celkovou 

strategií? Jak je plánována a hodnocena návratnost investic? 

4.4 Jak jsou v organizaci řízena finanční rizika? 

4.5 
Jak je zajišťováno, aby byl hmotný majetek organizace(budovy, zařízení apod.) 

využíván nejlepším možným způsobem a v souladu se stanovenou strategií a cíli? 

4.6 
Jakým způsobem jsou identifikovány případné negativní dopady organizace na životní 

prostředí? Existuje definovaný postup pro jejich řešení? 

4.7 

Jakým způsobem je zajišťováno, aby organizace hospodařila s využívanými zdroji 

efektivně (materiál,energie), minimalizovala jejich spotřebu i objem vzniklého odpadu a 

kde to lze, aby prováděla recyklaci odpadu? 

4.8 
Jakým způsobem je řízen technologický rozvoj organizace, aby byl v souladu se 

stanovenou strategií a cíli? 

4.9 
Jak je zajištěn přístup interních a externích uživatelů k potřebným informacím a 

datům?Jak je zajištěna relevantní ochrana dat a údajů? 

4.10 Jak je zajištěn rozvoj a ochrana duševního vlastnictví organizace? 

 

  



 

 

 

 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

 

Číslo Otázka 

5.1 

Jaký systém organizace využívá k definování a řízení procesů, např. s využitím systémů 

jakosti(např. ISO) a ekologických a bezpečnostních standardů?Mají všechny procesy 

stanoveny vlastníky? 

5.2 
Jakým způsobem byly pro jednotlivé klíčové procesy stanoveny ukazatele výkonnosti a 

jejich požadované(cílové) hodnoty? 

5.3 

Jakým způsobem jsou výsledky procesů pravidelně posuzovány a jak jsou následně 

navrhována a realizována opatření pro zlepšování výkonnosti procesů?Jsou k hodnocení 

procesů využívány definované ukazatele a měřítka? 

5.4 

Jak je zajištěno systematické řízení implementace nového procesu nebo změny 

stávajícího procesu?Jak jsou změny komunikovány všem dotčeným pracovníkům a 

externím subjektům a jak je zajištěno odpovídající školení, pokud je třeba?? 

5.5 
Jak jsou navrhovány a vyvíjeny nové výrobky a služby a jak je zajišťováno,aby byly v 

souladu s potřebami a očekáváními zákazníků? 

5.6 
Jak je při navrhování výrobků a služeb využíváno kreativity vlastních pracovníků  

i externích partnerů? 

5.7 
Jak organizace využívá marketing a sdělování hodnotové pozice současným a 

potenciálním zákazníkům? 

5.8 
Jak je zajišťováno, aby byly výroba a dodávání výrobků a vytváření a dodávání služeb v 

souladu s potřebami a očekáváním zákazníků?? 

5.9 Jakým způsobem je zajišťován systematický rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky? 

5.10 
Jakým způsobem organizace zjišťuje spokojenost zákazníků a jak výsledky hodnocení 

spokojenosti využívá ke svému zlepšování? 

 

 


