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Výkonnost procesů je mírou dosahovaných 
výsledků jednotlivci, týmy, procesy a systémy

Měřením výkonnosti procesů se chápou aktivity, které                    

mají poskytovat objektivní a přesné informace                      

o průběhu jednotlivých  procesů tak, aby tyto                      

procesy mohly být jejich vlastníky průběžně, tzn.    

operativně řízeny za účelem plnění všech požadav-

ků kladených na procesy

• Nutnost vlastníků poznat výkonnost procesů, trendy 

výkonnosti a poznat, využívat je k rozhodování. 
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Definice procesu

I. Proces je účelově sestavený soubor činností,                             

který přetváří vstupy na výstupy s cílem dosáhnout 

žádoucího výstupu pokud možno za optimálního                       

využití specifických vstupů - zdrojů 

II. Proces je soubor vzájemně koherentních                      

(souvisejících) nebo vzájemně působících                     

činností, které přeměňují vstupy na výstupy[4][7]
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Definice procesu
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Regulátory

Vstup Výstup (Produkt, záznam) 
Proces 
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Vlastník procesu

procesu

Hlas 

vlastníka 

procesu

Dodavatelé Proces Zákazníci 

Hlas 

zníka

Hlas 

záka

zníka

Zdroje 

Externí ExterníInterní Interní

Regulátory
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VÝCHODISKA MĚŘENÍ VÝKONNOSTI 
PROCESŮ

• Pochopit nutnost změnit výkonnost procesů,                                  

když chceme měnit výstupy procesů 

• Nutnost vázat měření výkonnost procesů                                       

na stanovení cílů 
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ČLENĚNÍ PROCESŮ [6][7]
Podle vazby na strukturu organizace
• Horizontální procesy (realizace zakázky, sebehodnocení, 

napříč organizací  

• Vertikální procesy (nákup, návrh technologie,                  

personální řízení)

• Individuální (servis)

Podle rozsahu 
• Proces (nakupování)

• Subproces (např. výběru dodavatelů)

• Činnost (např. vedení databáze dodavatelů)
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DĚLENÍ PROCESŮ
PODLE PRIORIT
Klíčové proces 

 Vedlejší procesy

Podle ISO 9004:2000
 Realizační , přidávající hodnotu (návrh, nákup,                    

výroba, atd.)

 podpůrné (plánování, finanční řízení,                      

personalistika)  

•
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Měření výkonnosti procesů musí splňovat tyto 
požadavky na efektivní měření

a. Validita (platnost) měření
b. Úplnost měření
c. Dostatečné podrobnosti měření
d. Dostatečná frekvence měření
e. Požadovaná přesnost měření
f. Možnost odhalení mezer výkonnosti
g. Správné načasování měření 
h. Snadná srozumitelnost informací
i. Odpovědnost za výsledky
Nutno vyhodnotit potřebnost měření výkonnosti                      

dostupnost zdrojů  a pracnost měření
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Volba ukazatelů pro měření výkonnosti procesů
Volba vhodných ukazatelů, které by objektivně 

charakterizovaly výkonnost (brainstorming)

nutno definovat postup výběru ukazatelů výkonnosti procesů

• Přesně definovat proces, u kterého budeme měřit výkonnost

• Sestavení skupiny zkušených pracovníků pro volbu 

ukazatelů

• Aplikovat brainstorming na téma volba ukazatelů                   

pro měření výkonnosti za vedení a moderování               

vlastníkem procesů 

• Stanovení potřebných informačních vstupů                        

pro výpočet ukazatelů výkonnosti vlastníkem
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• Navržení matematických vztahů pro výpočet jednotlivých 

vybraných ukazatelů výkonnosti procesů (celou skupinou 

pracovníků)

• Výběr nejvhodnějších ukazatelů z brainstormingem navržené 

škály  ukazatelů tak, aby jejich aplikace neznamenala 

neefektivní nárůst pracnosti, ale byla zachovaná je-

jich maximální vypovídací schopnost o skutečné                

výkonnosti daného procesu (celou skupinou pra-

covníků, ve které je nutno dosáhnout konsensu)

Specifická  a neopominutelná role  vlastníka procesu,               to 

je osoby odpovědné za výsledky procesu a jeho                              

efektivní průběh. Vykonává měření
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Rozdělení ukazatelů 

• Univerzální ukazatelé výkonnosti procesů

• Specifické ukazatelé výkonnosti procesů
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UNIVERZÁLNÍ UKAZATELÉ VÝKONNOSTI PROCESŮ

Průběžná doba procesu doba od okamžiku přijetí vstupů do 

procesů  až po odvedení výstupů 

Tp = Tzpr + Tov + Tman + Tk

Tp celková doba procesu

Tzpr doba zpracování vstupů,                                                

definujeme Tzpr = Tzpr1 + Topr

Tzpr1 doba prvního zpracování

Topr doba zpracování při opravách

Tman doba manipulace v rámci procesu 

Tk doba klidu (čas, kdy produkty bez činnosti sklady)

[5][6] [8][7]
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b. Efektivní využití doby procesů Vef

Vef  = 

Hranice  5 až 10% 

c) Celkové náklady na proces Np

Np= Nsp + Nnp

Nsp náklady na shodu procesu 

Nnp náklady na neshodu v procesu  [5],[6]
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Efektivní využití nákladů Vefn
Vefn = 

e) Podíl neshod v procesu

Pn =

On  objem neshod zjištěných při ověřování v procesu 

Oc  celkový objem shodných  výstupů z procesu 

za určitý čas 

f) úroveň Sigma způsobilosti

g) využití disponibilních kapacit v procesu

h) počet registrovaných odchylek v procesu apod. 
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Měření výkonnosti systémů managementu jakosti

Cíle:

Maximalizace míry spokojenosti všech 

zainteresovaných stran  (zákazníků)

Minimalizace výdajů s tím spojených 

Externí a interní účinky

Celkové hospodářské výsledky firem [5][6] [8][7]
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UKAZATELE EXTERNÍ VÝKONNOSTI

Ukazatele rychlosti řešení stížnosti (kritický podnět externího 

zákazníka nemá charakter reklamce

Ks =

Ps48    počet vyřešených stížnosti do 48 hodin od jejich 

zainteresování na čas

Psc počet celkem zainteresovaných stížností                                           

ve stejném čase
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Ukazatel rozsahu reklamací

PPMrekl =

PPMrekl rozsah reklamací v jednotkách ppm.

Pr počet reklamovaných kusů dávek za určitý čas

Pc počet celkem dodaných kusů dávek za uvažovaný čas

Ukazatel úrovně spokojenosti zákazníků Ksz

Ksz

Irsz reálná hodnota indexu spokojenost zákazníka                

v daném období sledování

Iosz optimální /maximální možná/ hodnota indexu    

spokojenosti zákazníka 
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DALŠÍ UKAZATELÉ

Ukazatelé hodnocení naší způsobilosti podle ratingu 

odběratelů

Ukazatel benchmarkingových analýz

Ukazatel podílu výdajů na externí vady z nákladů 

Ukazatel podílu na trh
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UKAZATEL INTERNÍ VÝKONNOST

Rozbor vlivu systému interních procesů  

Ukazatel podílu výdajů na interní vady z nákladů

KIV =

NIV objem výdajů vyvolaných interními vadami                                  

za sledované období v určité organizační                             

jednotce podniku

N  celkové náklady této organizační jednotky                              

ve stejném období 

Pozitivní trend pokles hodnoty [5],[4]
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UKAZATEL KOMPARACE VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH 
SE K JAKOSTI A VÝKONŮ

INQ =

NQVI celkový objem výdajů vztahujících se k jakosti                   

v období 1

NQVO dtto v období 0, které období 1 bezprostředně   

předchází Index změn výkonů organizace 

Iv =
VCI celkové výkony organizace v období 1

VCO dtto v období 0. [5],[4]
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INDEX ZMĚN VÝKONŮ ORGANIZACE IV

Iv =

VC1 celkové výkony organizací v období 1

VC0 celkové výkony organizací v období 0

Ukazatel komparace výdajů na jakost a výkonů Kk

Kk =

[5],[4]

Pozitivní trend minimalizace tohoto ukazatele 
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SLEDOVÁNÍ  STRUKTURY VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K 
JAKOSTI

V organizaci realizujeme sledování a vyhodnocování výdajů 

vztahujících se k jakosti v souladu s PAF modely

• výdaje na interní vady

• výdaje na externí vady

• výdaje na hodnocení

• výdaje na prevenci
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POZITIVNÍ TREND 

Trvalý procentní nárůst výdajů na prevenci

a trvalý pokles podílu výdajů na interní a externí                       

vady z celkových nákladů na jakost 
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UKAZATELÉ ROZSAHU NESHOD 

Ukazatel vývoje neshodnosti PPMN

PPMN = .106

ONP objem neshod na sledovaném pracovišti za určitý                    

čas a vyjádřený ve vhodných jednotkách                                      

/např. korunách, pracnosti, přepracování apod./ 

VCP celkové výkony pracoviště za stejný čas a ve stejných 

jednotkách [5],[4]
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UKAZATEL ROZSAHU VYHOVUJÍCÍ ZPŮSOBILOSTI 
PROCESŮ

Bedlivě sledovat  ukazatel definující rozsah vyhovující 

způsobilosti procesů KVZP

KVZP =         .100 

PVP počet procesů v organizaci, u kterých bylo dosaže-

no hodnot indexů způsobilosti procesů Cp resp. Cpk

vyšších než 1,33

PCZ celkový počet procesů, u kterých byl v podnikovém 

prostředí už zjišťován index jejich způsobilosti 

Pozitivní trend zvyšování plně způsobilých procesů                      
a zvyšující se hodnota tohoto ukazatele
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DALŠÍ UKAZATELÉ 

Počet zlepšovacích návrhů přepočtený na jednoho 

pracovníka

Počet fluktuace pracovníků

Ukazatel výtěžnosti vstupů do výrobního procesů

Počet systémových neshod zjištěných interními                   

audity v přepočtu na jeden audit [6] [7]


