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0. Předmluva
V roce 2017 jsme s kolegou Jirkou vydali knihu , která popisuje požadavky 
a metody s nevhodným použitím ve firmách. Je průvodcem pro ty, kteří 
se chtějí chybám vyvarovat. A co může být lepšího, než příklady špatné 
praxe, respektive chybného použití. Mnozí, kteří knihu přečetli, mne stále 
upozorňovali, že by také bylo dobré, kdybych napsal knihu, která by byla 
průvodcem správného fungování v managementu kvality. Na jednom 
místě sepsat a popsat ty nejběžněji používané metody, včetně základních 
požadavků nejčastěji používaných norem managementu. Vše na jednom 
místě. V diskusi jsme si vyjasnili, že není možné vše dopodrobna popsat 
s detailním způsobem použití. Taková kniha by měla možná tisíce stránek 
a mohla by být celkově vydána jako encyklopedie managementu kvality. 
Nemluvě o tom, že žádná kniha nedokáže nahradit praktické použití. Text 
může dodat pouze informace. A pokud bude čtenář nad textem přemýš-
let, může mu dát primární informace k použití daných metod. Praxi však 
rozhodně nic nenahradí. 

Tak jsem zasedl a začal psát. No a výsledek můžete posoudit sami. Tato 
kniha je určena široké veřejnosti k použití a využití také na všech stupních 
řízení organizací. Ať, již pro kvalitní řízení, tak i pro použití metod, které 
umožňují zvyšovat efektivitu vybudovaného systému. Jednoduše řešeno. 
Metody nám pomohou pomocí zlepšování snižovat nákladovost. Protože 
peníze jsou to, oč nám tu běží. Téměř identická kniha je připraveno v ná-
vrhu jako skripta pro studenty na vysokých školách v předmětu Řízení 
kvality. Její struktura však odpovídá nikoli formátu knihy, ale formátu 
skript. Jsou tam tedy některé informace, které ocení především studen-
ti. Její použití je tedy dílčím způsobem jiné. Popsané metody jsou však 
identické.

Dalším důvodem k napsání této knihy jsou citace studentů, jimž vedu ba-
kalářské a diplomové práce. Mnohdy jsou tam citace „uznávaných“ autorů 
knih, které jsou na trhu v českém jazyce. Odbornost daných autorů si 
nedovoluji bez větších znalosti jejich praxe hodnotit, Do žádné firmy bych 
je však, na základě některých jejich formulací, rozhodně jako odborníky na 
management stoprocentně nedoporučil.
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2

ukázka z knihy – EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ KVALITY

Současné turbulentní prostředí přináší nejen spousty nových možností, 
ale klade také mnohem vyšší požadavky nejen na řídící pracovníky, ale 
i na pracovníky, kteří jsou přímo součástí realizace produktů v první linii. 
Produkt (výrobek nebo služba) je výstupem činností organizace a jeho 
úspěch závisí nejen na kvantitě, ale především na kvalitě poskytované pro-
dukce. Smyslem každé organizace totiž není vyrábět, ale prodávat! Vždyť 
vyrobit jakýkoli produkt není takový problém, ale je umění své produkty 
prodat (s maximální možnou mírou zisku). A k tomu je zapotřebí efektiv-
ně využívat nástrojů marketingu, které však nejsou námětem této knihy. 
Pokud byste se chtěli tedy inspirovat v marketingových dovednostech, 
skutečně dobrých knih, včetně špičkově zpracovaných vysokoškolských 
skript je na trhu dostatek.

Řízení kvality je již léta pojmem, o kterém hovoří všichni manažeři v orga-
nizacích. O kvalitě také čteme a neustále se hovoří v souvislosti s naším 
každodenním životem. Je to tedy velmi frekventované téma, které má 
však svá úskalí. Již v úvodu je třeba si vysvětlit, že není kvalita jako kvalita. 
Pokud budeme hovořit o kvalitě produktu (výrobku, nebo služby), je kvalita 
většinou měřitelným pojmem, kvantitativním nebo kvalitativním. Výrobky 
nebo služby jsou poskytovány podle jednoznačně stanovených norem 
nebo standardů (1 litr je stejný na celém světě). Co ale management 
kvality? Pojem, který známe, ale jen málokdo jej umí použít. Respektive 
málo kdo ví, co se pod ním skrývá. A o tom je tato publikace, která nám 
ukáže, že management kvality není prioritně o kvalitě produktu, je ale pro 
něj zcela nezbytný. Tolik citovaný anglický termín „Quality management 
system“ není tolikrát popisovaný systém řízení kvality, ale jedná se o kva-
litní systém řízení! A to se rozhodně nejedná jen o záměnu slov, ale zcela 
jednoznačně rozdílný přístup. 

Využíváním metod a nástrojů, se kterými se v této publikaci seznámíte 
a které se máte množnost naučit, budete mít v rukou nástroje, které mů-
žete efektivně v organizacích v reální praxi použít, pokud … (odpověď si 
prosím dosaďte sami).

V této publikaci se pod pojmem organizace nebo firma myslí jak podni-
kající subjekty, tak i subjekty státní správy a samosprávy a neziskového 
sektoru.
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Před Vánocemi 2018 jsem vypravil do světa svoji další publikaci. Jedná 
se o jedinečný titul „Průvodce úspěšného managera (jak se stát nejúspěš-
nějším v 21. století, a nejen …).“ V podstatě humornou knihu s velkou 
nadsázkou pro přemýšlivé, jež reaguje na ty, kteří cokoli naslibují a dle 
nichž nic není nemožné. Publikace, respektive malá brožura, je šířena 
zcela volně. Bohužel, někteří, pravděpodobně ti, kteří chtějí být opravdu 
„úspěšnými“, ji nepochopili. Dříve, než tedy přistoupíte ke čtení, studiu, 
nebo jen listování touto knihou, můžete si přečíst můj druhý titul.
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1. Vědět kam chci jít
1.1 Tři pilíře úspěšné organizace

Každá organizace, která má opravdový zájem pracovat na své budouc-
nost, nikoli tedy organizace, které mohou být založeny na tom, že vytěží 
určitou příležitost a potom zaniknou, musí mít pevné základy. Rámec 
podnikání je v ČR stanoven legislativními předpisy. Co a jak bude organi-
zace vytvářet, však závisí pouze na ní. Všechny organizace však musí mít 
shodné základy, tedy pevné pilíře svého podnikání.

Obrázek č. 1.1 Pilíře úspěšné organizace  

Základem je samozřejmě ten správný výrobek, vlastní know-how  or-
ganizace. Smyslem žádné organizace totiž není vyrábět (musím mít ale 
živnost ), ale prodávat své produkty. Vyrobit v současné době už identické 
výrobky může téměř kdokoli, stačí mít jen dostatek prostředků (zdrojů), 
umění je však prodat. Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Každé 
zboží (produkty) si musí najít svého kupce. Pokud jakýkoli výrobek bude 
na špičkové úrovni, ale nebude kupec, který by o něj měl zájem, je celý 

1 (NE) KVALITA aneb pravdivý příběh kvality, Ludvík FILIP, Jiří ŠEBESTÍK, 
Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one, 2017, ISBN: 978-80-7539-049-3 (PDF verze)
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odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“, Zákon 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
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smysl podnikání dané organizace ztracen. V roce 1991 přišlo Sony s pře-
vratnou novinkou. Na trh přišel Minidisc. Zařízení, které nemělo konkurenci 
a v době, kdy CD byly ještě v plenkách, to bylo zařízení, které umožňovalo 
nahrávat a přehrávat data a hudbu. Bylo malé, jednoduché k použití. Na 
tehdejší dobu však bylo relativně velmi drahé a tak si jej masově nikdo 
nekupoval. Než však mohlo dojít k masivnějšímu rozšíření, přišla éra 
přepisovatelných CD disků a flash disků a jistě nemalé prostředky, které 
organizace investovala do vývoje tohoto zařízení, se nevrátily.


