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Hlavným cieľom tohto dokumentu je poskytnúť všeobecný prístup pre 
všestrannú analýzu zainteresovaných strán.

Tento koncept ponúka dva rôzne spôsoby, ako dosiahnuť komplexné 
pochopenie zainteresovaných strán vašej spoločnosti.

Možnosť A je základným prístupom k dokončeniu úplnej analýzy, zatiaľ čo Možnosť B
poskytuje hlbšiu a podrobnejšiu analýzu všetkých zainteresovaných strán. Aby sa 
zabezpečila konzistentnosť, navrhli sme dve rôzne šablóny, ktoré by sa na túto 
analýzu mohli použiť.

Nasledujúce stránky popisujú postup analýzy krok za krokom vrátane pomocných 
popisov. 

Ďalšie informácie nájdete na našich workshopoch DQS na www.dqs-cfs.com.

Analýza zainteresovaných strán – Účel
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Definujte 
riziká a 

príležitosti

Spíšte zlepšenia 
/ indikátory

Popíšte ich 
očakávania

Analýza zainteresovaných strán – mapa Workflow

Možnosť A: Základný prístup – použite IBA prílohu A

Možnosť B: Komplexný prístup – použite prílohy A+B

2.) Posúďte podrobné informácie 
o každej zaint. strane Príloha B

3.) Skompletujte / 
zosumarizujte hodnotenie v 
Prílohe A

1.) Definujte zaint. strany

Príloha A, iba stĺpec 1

Názov zainteresovanej strany

Zoznam všetkých zaint. strán

Očakávania

Definujte riziká a príležitosti

Vyhodnoťte definované riziká a príl.

Opíšte/vyhodnoťte existujúce procesy

Spíšte zlepšenia / indikátory

Zosumaritujte očakávania

Definujte riziká / príležitosti

Vyhodnoťte tieto riziká a príležitosti

Opíšte existujúce procesy

Spíšte zlepšenia / identifikátory
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Definujte 
zainteresované 

strany

Vyhodnoťte 
definované riziká a 

príležitosti

Opíšte existujúce 
procesy



1. Definujte všetky zainteresované strany (názov) v prvom stĺpci v prílohe A.

2. Poskytnite podrobné informácie o každej z týchto zainteresovaných strán v prílohe B.
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a)

b)

c)

Opíšte rôzne očakávania týchto zainteresovaných strán

Spíšte zoznam potenciálnych rizík týchto zainteresovaných strán a opíšte ako môžu byť tieto riziká transformované na príležitosti

Vyhodnoťte riziká/príležitosti. Definujte hodnotenie závažnosti/šance na úspech číslami od 1-5, kde č.5 bude najvyššie riziko/najlepšia
šanca a č. 1 bude najnižšie riziko/šanca. Samozrejme môžete použiť akékoľvek iné systematické vyhodnotenie

Opíšte existujúce už zavedené procesy

Vyhodnoťte kvalitu procesu a jeho účinnosť na podporu rizika alebo príležitosti... Použite rovnakú metódu ako v bode 2 c)

Vymenujte zlepšenia ako výsledok týchto procesov a uveďte ukazovatele, ktoré sa dajú použiť na ich meranie

d)

e)

f)

3. Dokončite prílohu A sumarizáciou podrobného hodnotenia jednotlivých zainteresovaných strán z prílohy B:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Analýza zainteresovaných strán– podrobný opis postupu (Možnosť B)

Zosumarizujte očakávania každej zainteresovanej strany

Zdôraznite riziká alebo príležitosti

Vyhodnoťte celkovú mieru rizika/príležitosti použitím číslovania 1-5 (5 najvyššie riziko a 1 najnižšie)

Vymenujte existujúce procesy a činnosti jednotlivých zainteresovaných strán

Vyhodnoťte vhodnosť týchto procesov. Použite škálu 5-1, kde 5 je veľmi vhodné a 1 nedostatočné na to, aby ste 

splnili požiadavky a očakávania svojich zainteresovaných strán

Preukážte očakávané alebo dosiahnuté zlepšenia a poskytnite merateľné ukazovatele



Zadajte názov alebo opis 

zainteresovanej strany 

(napr. zákazník)

Vyhodnoťte tieto riziká. Použite 

rozsah od 5-1, kde 5 je najvyššie a

1 najnižšie riziko. Ak sa 

rozhodnete, môžete použiť 

alternatívny systém hodnotenia.

Popíšte existujúci proces na 

riadenie očakávaní 

zainteresovaných strán Zrhňte už dosiahnuté alebo 

plánované zlepšenia s touto 

zainteresovanou stranou

uveďte merateľné indikátory

Návod ako vyplniť…
Analýza zainteresovaných strán – Prehľad (Príloha A)

Zaint. str. 1

Zaint. str. 2

Zaint. str. 3

Vyplňte tabuľku zosumarizovaním hlavných bodov pre každú zainteresovanú stranu.

Vyhodnoťte vhodnosť týchto 

procesov. Použite rozsah od 5-1,

kde 5 je najvhodnejšie a 1

neadekvátne. Ak sa rozhodnete, 

môžete použiť alternatívny 

systém hodnotenia.

Na podrobnejšie hodnotenie pre každú zainteresovanú stranu použite Prílohu B.
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Vypíšte očakávania 

zainteresovanej strany

Zosumarizujte očakávané 

riziká vo vzťahu k tejto 

zainteresovanej strane



Návod ako vyplniť…
Analýza zainteresovaných strán – Podrobná hodnotiaca tabuľka pre každú zainteresovanú stranu (Príloha B)

Vypíšte meno 

zainteresovanej strany. 

Použite kópiu prílohy B pre 

každú zainteresovanú stranu 

samostatne

Vyplňte tabuľku samostatne pre každú zainteresovanú stranu. Pre zhrnutie všetkých zainteresovaných strán, dokončite tabuľku Prílohy A. 

Poskytnite podrobné 

informácie o očakávaniach 

zainteresovaných strán. 

Rozlišujte medzi stupňom 

očakávania (vysoký, stredný 

alebo nízky).

Definujte riziká alebo 

príležitosti, ktoré sa môžu 

vyskytnúť vo vzťahu so 

zainteresovanými stranami a 

/ alebo súvisia s jej 

činnosťou.

Vyhodnoťte riziko/príležitosť podľa 

závažnosti/šance na úspech a pravdepodobnosť 

výskytu. Hodnotenie rizika definujte číslami od 1-

5, kde 5 bude najvyššie riziko/najlepšia šanca a 1

bude najnižšie riziko/šanca. Ak sa rozhodnete, 

môžete použiť alternatívny systém hodnotenia.

Do hĺbky popíšte proces 

(procesy).

Aké su zlepšenia tejto 

zainteresovanej strany? Ako 

sú zlepšenia monitorované?
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si prosím prezrite DQS-workshopy na stránke

www.dqs-cfs.com
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Analýza zainteresovaných strán – Viac informácií

Pre ďalšie informácie týkajúce sa analýzy zainteresovaných strán

http://www.dqs-cfs.com/

