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Quality management – Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture

Management de la qualité – Recommandations pour comprendre, évaluer et améliorer la culture de
la qualité organisationnelle

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10010:2022. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10010:2022. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje návod pro hodnocení, vývoj a zlepšování kultury kvality organizace, aby
pomohla organizaci dosáhnout udržitelného úspěchu. Tento dokument bere v úvahu základní pojmy
a zásady managementu kvality se zvláštním zaměřením na zapojení a vedení lidí.

Doporučení v tomto dokumentu jsou obecná a mají být aplikovatelná v jakékoli organizaci bez ohledu
na její velikost, odvětví, umístění, vyspělost nebo produkty a služby, které poskytuje.

POZNÁMKA Tento dokument poskytuje příklady nástrojů pro hodnocení kultury kvality organizace
pomocí sebehodnocení za účelem určení vyspělosti kultury kvality a potenciálu pro zlepšování.
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