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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat tématu Management rizik v institucích terciárního 

vzdělávání. Úvodem se zmíním o základních pojmech jako je kvalita, systém managementu 

kvality, riziko, terciární sektor apod. Poté se již budu věnovat samotnému managementu rizik. 

Vypíši přehled typů a druhů rizik a analyzuji ta, která hrozí VŠB-TUO. Pomocí Paretovy 

analýzy vyhodnotím rizika, která jsou nejzávažnější a navrhnu pro ně preventivní či nápravná 

opatření. 

 

 

Abstract 

In my bachelor thesis I’ll deal with the topic of risk management in tertiary education. At the 

introduction I’ll mention of basic concepts such as quality, quality management system, risk, 

tertiary sector, etc. Afterwards, I‘ll devote itself risk management. Listing of types and kinds 

of risks and analyze that threaten VSB-TUO. Using Pareto analysis I’ll evaluate the risks that 

are the most serious and suggest to them preventive or corrective measures. 
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Systém managementu kvality - quality management system; 
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1 Kvalita 

Kvalita je pojem, který se vztahuje k výrobkům či službám, ale také k prováděným činnostem. 

Je charakteristikou, která má svou historii. Její počátky můžeme najít již ve starověku. Od 

doby, kdy si lidé začali vyrábět nástroje k lovu, obydlí či oděvy si museli položit otázky: 

 Podařilo se nám to? 

 Poslouží nám to tak, jak jsme předpokládali? 

V těchto případech porovnávali to, jakých výsledků dosáhli s předem vytvořenou představou 

o těchto výsledcích. 

Za nejstarší definici pojmu „kvalita” je považována definice řeckého filozofa Aristotela. 

V jeho původních spisech je tento pojem definován jako kategorie myšlení. Pro využití 

v ekonomice tato definice ovšem není vhodná. K vymezení tohoto pojmu existuje spousta 

definic jako např.:  

 Kvalita je způsobilost pro užití. (Juran) 

 Kvalita je shoda s požadavky. (Crosby) 

 Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice do společnosti 

způsobí. (Taguchi) 

Jako oficiální definici vymezení tohoto pojmu v normách ISO řady 9000 chápejme tuto: 

„kvalita je stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik” [ISO 9000:2006]. 

Požadavek je přitom potřeba nebo očekávání, které: 

 Jsou stanoveny zákazníkem; 

 jsou stanoveny závazným předpisem; 

 se obvykle  předpokládají. 

Za inherentní charakteristiku (znak) považujeme vnitřní vlastnosti objektu (procesu, výrobku, 

zdroje systému), které k němu existenčně patří. 

Pro udržení trvale vysoké kvality (výrobků, procesů, služeb) je nejlepší volbou zavádění 

systémů managementu kvality a naplňování norem  ISO řady 9000 [1]. 

 
 
 
1.1 Systém managementu kvality 

Je to systém ke stanovení politiky a cílů, k dosažení těchto cílů. Systémy managementu 

kvality (dále jen SMK) podle norem ISO řady 9000 jsou v současné době běžnou součástí 
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řízení podniku a organizací v české ekonomice. SMK se stále více uplatňuje ve výrobních 

podnicích a organizacích poskytující služby, bez ohledu na výrobní programy, sféry 

působnosti a velikost. Organizace se zavedeným SMK vystupuje před zákazníkem s jasným 

přehledem o rozsahu své způsobilosti a možností, které může bez rizika nabídnout. Systém 

managementu kvality podle norem ČSN EN ISO 9000 je promyšlený a normalizovaný 

systém, který vychází z: 

 

 dokonalého definování organizace (odpovědnosti, pravomoci, vazby); 

 specifikování postupů pracovních a kontrolních; 

 důsledného provádění specifikovaných postupů; 

 následné kontroly postupů; 

 řízení postupů směrem k jejich vylepšení. 

 

Normy ISO řady 9000 vznikly v polovině osmdesátých let a v současné době jsou platné 

jejich revidované verze z let 2006-2010. Charakteristickým rysem norem ISO řady 9000 je: 

 

 důraz na pořádek a disciplínu ve všech činnostech souvisejících s kvalitou; 

 dokumentovatelnost veškerých postupů, které souvisejí s výrobkem nebo službami a 

jejich kvalitou; 

 záznamy o realizaci postupů; 

 prosazování zpětné vazby. 

 

Přínosem norem ISO řady 9000 je skutečnost, že se více orientují na zákazníka, marketing 

a procesní přístupy v řízení organizace (obr. 1). Vycházejí z těchto osmi principů: 

1. Orientace na zákazníka 

2. Zapojení vedení 

3. Zapojení pracovníků 

4. Procesní přístup 

5. Systémový přístup k managementu 

6. Neustálé zlepšování 

7. Rozhodování založené na faktech 

8. Vzájemně výhodné dodavatelsko-odběratelské vztahy 
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Obr. 1 Procesní přístup dle norem ČSN ISO 9000 [2] 

 

Vysoké školy (instituce terciárního vzdělávání) všeobecně působí v tržním prostředí a jsou 

organizacemi, které poskytují služby. Zavedení SMK s následnou certifikací může být pro 

tyto instituce velkou konkurenční výhodou. Zavedený systém kvality optimalizuje náklady 

organizace na poskytování služeb a rovněž poskytuje zákazníkovi podklady k tomu, aby mohl 

důvěřovat ve schopnost organizace naplňovat jeho požadavky [3]. 

 

Ve škole jako v každé organizaci platí, že se nevyhneme rizikům. Nejlepší cestou, jak rizikům 

předcházet a být na ně připraveni, je uplatňovat management rizik. Může nám ušetřit jak 

spoustu financí, tak spoustu času, který bychom strávili při krizovém řešení problémů tím, že 

je odhalí hned v počáteční fázi jako rizika a bude možné se jim vyhnout či se na ně 

v dostatečném předstihu připravit. 
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2 Management rizik 

Management rizik (obr. 2) je oblast řízení, která se zaměřuje na analýzu a snížení rizika. 

Pomocí různých technik a metod prevence rizik se odhalují nebo eliminují existující či 

budoucí faktory rizik. Je to soustavná, neustále se opakující řada činností, které jsou navzájem 

provázány a jejichž výstupem by mělo být řízení potenciálních rizik tzn. snížit jejich dopady a 

omezit pravděpodobnost jejich výskytu. Důvodem pro řízení rizik je snaha předejít 

problémům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku nových negativních jevů. Řízení 

rizik obsahuje čtyři, navzájem propojené fáze: fázi identifikace rizik, fázi zhodnocení rizik, 

fázi zvládnutí rizik a fázi monitoringu (sledování) rizik.  

 

 

Obr. 2 Proces řízení rizik [4] 
 

Umění managementu rizik v podstatě znamená být chytrý při využívání šancí a riskovat [5]. 
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Desatero managementu rizik 
 
Shrnutí základních východisek, principů a zásad: 

 

1. Každý proces je ohrožován riziky a zároveň je zdrojem rizik. V každé organizaci dochází 

k neustálým změnám, které jsou vždy spojeny se vznikem nových rizik. 

 

2. Abychom eliminovali nebo zmírnili škody, je potřeba mít zaveden účinný systém 

managementu kvality. Rizika musí být průběžně identifikována nikoli ovšem náhodně nebo 

reaktivně, ale celostně, proaktivně a systematicky. 

 

3. Současná doba znova oživila chápání rizik jako příležitostí. Nebezpečí, kterému 

porozumíme, se stává příležitostí vytvořit si převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dostatek 

pozornosti. 

 

4. Primárním zdrojem rizik je lidský faktor. Proto je důležité, aby management uměl správně 

vést lidi, komunikovat s nimi a v neposlední řadě je motivovat. 

 

5. Systematická pozornost by měla být věnována procesům vytvářejícím předpoklady, 

podmínky a zdroje pro procesy hlavní či realizační. 

 

6. Součástí managementu rizik musí být jak prevence, tak příprava na zvládání nežádoucích 

událostí. 

 

7. Systém managementu rizik musí obsahovat všechny oblasti managementu: procesní, 

organizační, strategický, informační a znalostní, bezpečnostní, finanční, produktový, 

obchodní, environmentální, řízení lidských zdrojů a management kvality. 

 

8. Management rizik se musí opírat o jasně stanovené role, odpovědnosti a pravomoci útvarů 

a osob a všeobecné obeznámení s principy a účinnými postupy. 

 

9. Musí být využity metody, které umožňují komplexní odhalování a hodnocení rizik a 

zahrnutí všech potencionálních hrozeb. Hlavním cílem analýzy rizik je odhalování kauzality 

(vztah mezi příčinou a následkem) a skrytých kořenových příčin. Pozornost by měla být 
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věnována nejen nastalým nehodám či selháním, ale také „skoronehodám“ a odchylkám 

procesů od plánovaného průběhu. 

 

10. Funkce managementu rizik musí být v dostatečném intervalu kontrolovány, hodnoceny, 

dokumentovány a zlepšovány. 

 

Výhody managementu rizik: 

 informace při rozhodování; 

 ochrana dobrého jména; 

 ochrana cenných aktiv; 

 snížení možnosti rizik;  

 minimalizace časových ztrát [6]. 

 

Management rizik a rizika v normách ISO řady 9000 

V normách ISO řady 9000 lze nalézt zmínky o managementu rizika či rizicích. Konkrétně 

v normě ČSN EN ISO 9004 v bodě 8.3 Měření. Metody používané ke shromáždění informací, 

které se týkají klíčových ukazatelů výkonnosti, by měly být prakticky použitelné a vhodné. 

Jako příklad těchto metod je uvedeno posuzování a řízení rizik. Dále ve stejné normě v bodě 

8.3.2 Klíčové ukazatele výkonnosti. Při výběru klíčových ukazatelů výkonnosti bychom měli 

vzít v úvahu specifické informace, které se vztahují k rizikům a příležitostem. 

 

Dále se píše o rizicích v příloze normy ČSN EN ISO 19011, která se týká auditů. V příloze 

A.2 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů (konkrétně pro management 

bezpečnosti v dopravě) se uvádí jako příklad znalostí a dovedností také posuzování a zmírnění 

rizik. 

 

V příloze A.3 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů (konkrétně pro 

environmentální management) se uvádí techniky stanovování rizik (příklady hodnocení 

environmentálních aspektů a dopadů včetně metod hodnocení významnosti). 

 

V příloze A.4 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů pro management 

kvality je uveden přístup k rozhodování na základě faktů a techniky posuzování rizik 

(identifikace, analýza a hodnocení rizik). 
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V příloze A.5 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů pro management 

záznamů je uvedeno posuzování rizik. 

 

V příloze A.6 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů pro management 

odolnosti, bezpečnosti a kontinuity se uvádí řízení rizik nežádoucích událostí (předvídání,  

vyhnutí se, ochrana, zmírnění aj.) a také posuzování rizik (analýzy, hodnocení). 

 

V příloze s označením A.7 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů pro 

management bezpečnosti informací je napsáno posuzování rizik a také management rizik 

bezpečnosti informací. 

 

Příloha s označením A.8 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů pro 

management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje posuzování rizik a určování 

způsobu řízení a komunikace o riziku. 

 

Jako poslední je příloha A. 8.2 Názorné příklady konkrétních znalostí a dovedností auditorů 

týkající se auditovaného odvětví, která obsahuje typická nebezpečí a rizika odvětví, včetně 

zdravotních a lidských faktorů. 

 

Je patrné, že na rizika narazíme prakticky v každém odvětví, proto je třeba jim předcházet 

nebo je alespoň zmírňovat. Když riziko předem dobře známe, je mnohem jednodušší a časově 

i finančně méně nákladné se na něj připravit. Zavedení managementu rizik nám při zkoumání 

rizik velmi pomůže. 

 

Jako skvělý příklad řízení rizik by se dal uvést program pilotované kosmické lodi APOLLO. 

Patřil k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším programům lidstva s cílem přistání lidí na Měsíci 

a zpětně na Zem. V jeho průběhu bylo třeba řídit mnoho možných typů rizik. Jedním 

z praktických výsledků je technika analýzy FMEA, sloužící k popisu místa možných vad či 

poruch. FMEA je dnes běžnou součástí systémů řízení rizik v celé řadě podniků. 

 

Pro příklad podcenění managementu rizik bych uvedl například proslulý Titanic, který 

ztroskotal během své první plavby po boční srážce s ledovcem. Následné vyšetřování odhalilo 

spoustu nedostatků a hlavně podcenění rizik ze strany kapitána, posádky či konstruktérů, které 
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vyústily v tragédii. Tento příklad uvádím proto, abych zdůraznil, jak je důležité nepodceňovat 

management rizik. 

 

Norma ČSN ISO 31000:2010 Management rizik - principy a směrnice 

Charakteristika normy: každá činnost organizace zahrnuje určité riziko. Tato norma popisuje 

systematický a logický proces identifikace, analýzy a ošetřování rizik tak, aby tento proces 

byl co nejvíce efektivní. Norma je určena k aplikaci na jakoukoli organizaci ve spoustě oblastí 

a úrovních, v kteroukoli dobu stejně jako pro specifické funkce, projekty nebo činnosti. 

 

Přínosy vyplývající pro organizaci z aplikace této normy: 

1. Zlepšit identifikaci nových příležitostí a možných hrozeb. 

2. Minimalizovat ztráty. 

3. Zlepšit řízení. 

4. Vytvořit spolehlivou atmosféru pro rozhodování a plánování. 

5. Respektovat požadavky zákonů, předpisů a mezinárodních norem. 

6. Zlepšit provozní funkčnost a efektivnost. 

7. Zvýšit důvěryhodnost zainteresovaných stran 

8. Zlepšit pružnost organizace. 

9. Účinně rozmístit a využívat zdroje pro ošetření rizik. 

10. Zlepšit organizaci řízení. 

 

2.1 Riziko 

Objektivně je riziko definováno jako relativní odchylka skutečné ztráty od očekávané ztráty 

[7]. Dalo by se vyjádřit jako hrozba, možnost neúspěchu či potenciální problém. Je to pojem, 

který označuje nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem. Vyjadřuje jistou míru 

nejistoty (pravděpodobnost dosažení výsledku, který se od očekávaného výsledku liší). 

 

Rizika v organizaci souvisí především s inovacemi, změnami, okolním prostředím a také se 

zdroji. S pojmem riziko úzce souvisí také pojem nejistota. Nejistota je možnost různorodých 

výsledků, jejichž pravděpodobnost nemůže být určena. Srovnání pojmů riziko a nejistota je 

uvedeno v tabulce č. 1. 

 

 



 

9 

Tabulka č. 1 Srovnání pojmů riziko a nejistota [8] 

Dimenze Riziko Nejistota 

Měřitelnost Měřitelné Neměřitelné 

Metody Statistika a pravděpodobnost Subjektivní odhad 

Data Kvantitativní data Kvalitativní data 

 

2.2 Dělení rizik – druhy, typy 

Existuje spousta druhů a typů rizik. Je nutno podotknout, že druh nerovná se typ. Pokusím se 

tedy uvést ty nejdůležitější druhy a typy. 

 
Druhy rizik: 

1. Systematické riziko-je takové riziko, které souvisí s rizikem celého trhu. 

2. Nesystematické riziko - je takové riziko, které je spojené pouze s jednotlivou investicí. 

3. Systémové riziko - je takové riziko, které je spojené s rizikem kolapsu celého trhu 

nebo systému. Dalo by se chápat jako míra nestability celého systému. 

4. Finanční riziko - je takové riziko, které představuje, že návratnost investice či zisk z ní 

není stejný s očekávaným výsledkem (kladné i záporné). Mezi tato rizika můžeme 

zařadit např. rizika úroková, akciová, měnová či úvěrová. 

Typy rizik: 

Jsou vymezeny proto, aby se odhalily rozdíly v závažnosti rizik: 

1. Ohrožení 

2. Porucha 

3. Krize 

4. Katastrofa 

5. Příležitost 

6. Útok 

7. Lidský faktor 

 

2.3 Analýza rizik – identifikace, popis, odhad 

Nejdůležitější pro řízení rizik je jejich analýza. Analýza rizik (obr. 3) zahrnuje identifikace 

rizik, popis rizik, odhad rizik, metody a postupy analýzy rizik a profil rizika.  
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Identifikace rizik - nám pomáhá k určení míry nejistoty, které se organizace vystavuje. 

Vyžaduje podrobnou znalost organizace stejně jako prostředí, ve kterém organizace působí a 

také důkladnou znalost cílů organizace, včetně zásadních faktorů úspěchů, hrozeb a 

příležitostí souvisejících s dosažením těchto cílů.  

 

Popis rizika - jeho cílem je zobrazit možná rizika přehledně a strukturovaně (např. ve formě 

tabulky). V těchto tabulkách je nutné správné uspořádání. Tabulka by měla zahrnovat tyto 

pojmy:  

 název rizika; 

 rozsah rizika; 

 povaha rizika; 

 zainteresované strany a jejich očekávání; 

 kvantifikace rizika;  

 tolerance vůči rizikům/ochota akceptovat rizika;   

 zvládání rizika a kontrolní mechanizmy;   

 možné postupy pro zlepšení a vývoj strategie a politik.  

 

Obr. 3 Proces analýzy rizik [9] 
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Odhad rizika - může být kvantitativní, polokvantitativní nebo kvalitativní. Vyjadřuje se 

v termínech pravděpodobnosti. Dělá se pomocí matice (většinou postačí matice 3x3), kdy se 

rizika rozdělí na malá, střední a velká a zkoumají se jejich následky.  

 

Metody a postupy analýzy rizik - existuje spousta metod a postupů pro analýzy rizik např. 

průzkum trhu, zjišťování poptávky, zkušební marketing, analýza hrozeb, analýza „stromu” 

negativních událostí (obr. 4), analýza způsobu následků a selhání (FMEA) a mnoho dalších.  

 

Profil rizika - po provedení a zjištění výsledku analýzy rizika se tento výsledek může použít 

k vytvoření profilu rizika. Ten udává míru závažnosti rizika a umožňuje nám seřadit činnosti 

zvládání rizik podle jejich důležitosti. 

 

Analýzou rizik se zjišťuje míra nebezpečí, kterým se organizace vystavuje. Dále také jak je 

organizace vůči hrozbám zranitelná, jaká je pravděpodobnost, že hrozba nastane a jaký dopad 

by to mohlo mít na fungování organizace. Základní principy řízení rizik můžeme shrnout do 

těchto tvrzení: každá lidská činnost přináší určitá rizika; neexistuje nulové riziko. 

 

 

Obr. 4 Strom negativních událostí [10] 
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2.4 Vyhodnocování rizik 

Po provedení analýzy rizik je nezbytně nutné porovnat odhadnutá rizika s měřítky rizik, která 

jsou zavedena organizací. Měřítka rizik budou zahrnovat přidružené náklady a výnosy, právní 

požadavky, environmentální faktory či zájmy zainteresovaných stran. Vyhodnocení rizik 

pomáhá při rozhodování o důležitosti rizik pro organizaci, a zda riziko akceptovat nebo se jej 

pokusit zvládnout. 

 

Metody analýzy a vyhodnocování rizik - při výběru vhodné metody můžeme uplatnit několik 

hledisek např.: 

 Možnosti metody - jaká je rozlišovací přesnost, jaká je možnost vyjádření, jaký je 

rozsah použití, jaká je objektivita výsledku. 

 Náročnost metody - jaké jsou časové nároky, personální nároky, kvalifikační nároky, 

technické nároky. 

 Přístup metody k popisu příčinné závislosti: 

a) induktivní přístup (začíná identifikováním nebezpečí, které je zdrojem rizika; 

předpokládá se příčina a sleduje se následek). 

b) deduktivní přístup (vychází z existující škody a zkoumá se příčina, která způsobila 

tuto škodu). 

Metody sběru dat:  

 průzkumové; 

 pozorovací; 

 statistické. 

Metody bodové:  

 Bomech; 

 metoda parametrizace rizik; 

 Kittsova metoda; 

 porovnávací metoda; 

 metody kombinované; 

 metody komplexní. 
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Metody analytické:  

 analýza práce; 

 zjišťování příčin nehod; 

 metoda přijatelného rizika; 

 analýza stromu poruchových stavů [11]. 

 

Metoda „Co když“ (What – if Analysis) – jednoduchá technika analýzy, která se používá při 

rozhodování a řízení rizik. Principem je hledání možných dopadů vybraných situací. Jedná se 

v podstatě o brainstorming, při kterém se hledají dopady konání či procesů a opatření proti 

těmto dopadům. Tato analýza je velmi flexibilní a přizpůsobivá. Jejím cílem pak je 

identifikovat problémy nebo nebezpečné stavy v procesu. Jedná se o systematickou, ale ne 

přesně strukturovanou analytickou činnost. Využití „Co-když“ v praxi analýzy je velmi 

univerzální. Jejím výstupem je popis potenciálních problémů či rizik včetně prevence [12]. 

 

2.4.1 Šablona vyhodnocení rizika 

V tabulce č. 2 uvádím jednu z možných šablon vyhodnocení rizika. Následně v tabulce č. 3 

jsou vypsány vrstvy pro kategorizaci inherentního rizika. 

 

Tabulka č. 2 Šablona vyhodnocení rizika [13] 

Popis kritické události- popis kritické události představující riziko podle inherentního scénáře. Pokud je to 
vhodné, uvedou se specifické příklady výskytu událostí v nedávné době a vezme se tak do úvahy skutkový stav. 

Nositel rizika - útvar, organizační jednotka či jméno pracovníka zodpovědného za kategorii rizik a tím pádem i 
celé sebehodnocení. 

Rizikové faktory- faktory, které přispívají k riziku a důvody, které ovlivňují vliv a pravděpodobnost výskytu 
události. Vnější: ekonomické, přírodní a politické. Vnitřní: infrastruktura, lidi, proces, technologie). Uvádějí se 
faktory, které charakterizují samotný proces. V krátkosti se popisuje dané prostředí v organizaci informacemi 
vhodnými pro událost. 

Vliv (I) - posuzování vlivu události 
na následující oblasti: strategie, 
reputace a image, finanční zdroje. 
Hodnocení vlivu od 1 do 5 podle 
předdefinovaných kritérií 
s uvedením stručného popisu 
důvodů rizika. 

Posuzování vlivu události na 
životní prostředí, bezpečnost 
obyvatelstva a zranitelnost 
území ratingovým způsobem, 
s použitím odhadu rozsahu vlivu 
znečištění při kritické události. 

Pravděpodobnost (L) - hodnocení 
pravděpodobnosti výskytu události 
po dobu určeného období 1 roku.  
Hodnocení:   
1. malá, 
2. pravděpodobná, 
3. očekávaná. 

Relevantnost inherentního rizika (IR) nabývá hodnot 1-15 

IR = (I*L) kde hodnota vlivu je dána 
nejvyšší hodnotou uvedenou v části 
Vliv. 
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Tabulka č. 3 Vrstvy pro kategorizaci inherentního rizika [13] 

 Vliv 

Pravděpodobnost 
Nízká 

1 

Střední 

2 

Vysoká 

3 

Významná 

4 

Kritická 

5 

Očekávaná 

3 

Okrajový 

3 

Střední 

6 

Vysoký 

9 

Významný 

12 

Kritický 

15 

Možná 

2 

Okrajový 

2 

Střední 

4 

Střední 

6 

Vysoký 

8 

Významný 

10 

Nízká 

1 

Okrajový 

1 

Okrajový 

2 

Okrajový 

3 

Střední 

4 

Střední 

5 

 

2.5 Zvládání rizik 

Zvládání rizik je proces výběru a následné implementace opatření vedoucích ke změně či 

k eliminaci rizik. Základním prvkem tohoto procesu je regulace (neboli zmírnění) rizik, ale 

také zahrnuje vyvarování se rizik, sdílení rizik či financování rizik. Systém zvládání rizik by 

měl zajistit:  

 efektivní a výkonný provoz organizace; 

 účinné vnitřní kontrolní mechanizmy; 

 soulad se zákony a předpisy. 
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3 Management rizik v institucích terciárního vzdělávání 

Terciární sektor služeb zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž podstatou je 

poskytování služeb, tady poskytování práce, znalostí, finančních prostředků, infrastruktury, 

výrobků nebo jejich vzájemná kombinace. Do sektoru služeb patří samozřejmě také školství, 

které poskytuje odvětví služby vzdělávání [14]. 

 

Pokusím se identifikovat oblasti rizik, které by mohly nastat v institucích terciárního 

vzdělávání. Jako studentu vysoké školy je mi nejbližší oblast samotného studia. Jako první se 

jistě nabízí riziko nedostatečného zájmu lidí se po středních školách dál vzdělávat. To by 

mohlo vést k nízkému počtu studentů na vysokých školách. Od počtu studentů se dále odvíjí 

dotace Ministerstva školství pro školy. Vysoké školy, jako organizace státního sektoru, jsou 

finančně částečně závislé na dotacích od Ministerstva školství-dotace tvoří poměrnou část 

rozpočtu školy. V případě, že by se snižovaly počty studentů, se samozřejmě budou snižovat 

dotace pro školy, čímž by se vysoké školství mohlo dostat do tíživé finanční situace. Ta by 

mohla mít za následek snižování stavů pracovníků na vysokých školách. Z tohoto jasně 

vyplývá, že již zmíněné tvrzení, že management rizik je velmi důležitý, je pravdivé. 

 

Jeden z možných postupů řízení rizik ve školství je rozdělen do následujících kroků: 

1. Analýzy rizik vychází z rizik uvedených v katalogu strategických rizik a provedení 

identifikace úkolů, za jejichž splnění je útvar odpovědný. Pro každý úkol je nadefinováno 

významné riziko (problém) útvaru. Ke každému riziku se přiřadí příslušný podtyp rizika. Poté 

se provede ohodnocení významnosti rizika. 

 

2. Provedení ohodnocení významnosti rizika (R) se spočítá jako součin vnímaného dopadu 

(D) a pravděpodobnosti výskytu (P). 

 

3. R= D x P 

 

Vnímaný dopad (D) - téměř neznatelný (hodnota 1), drobný (hodnota 2), významný (hodnota 

3), velmi významný (hodnota 4), nepřijatelný (hodnota 5). 
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Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – téměř nemožná (hodnota 1), výjimečně možná 

(hodnota 2), možná (hodnota 3), běžně možná (hodnota 4), vysoká (hodnota 5), hraničí 

s jistotou (hodnota 6). 

 

Význam rizika musí být citlivě ohodnocen s přihlédnutím k celkovému dopadu činnosti. 

Významná rizika jsou ta, jejichž hodnocení významnosti dosáhlo 15-30 bodů. V tabulce č. 4 

je uveden stupeň významnosti rizika. 

 

Tabulka č. 4 Stupeň významnosti [15] 

Stupeň významnosti Dopad x Pravděpodobnost významu rizika 

Vysoký – kritická rizika 15-30 

Střední 6-14 

Nízký 0-5 

 

Vedoucí pracovník nemůže postihnout všechna rizika. Měl by se zaměřit jen na ta významná, 

která je nutno specificky sledovat a řídit. 

 

4. Stanovení opatření, které povede k minimalizaci rizika (snížení pravděpodobnosti rizika 

nebo závažnosti dopadu do plnění cílů nebo kombinace obou těchto variant). 

 

5. Provedením komplexní analýzy a zpracováním katalogu operativních rizik a rozpracováním 

katalogu strategických rizik se ukončí jedna etapa procesu řízení rizik. Další etapou procesu 

řízení rizik, kterou má v kompetenci vedoucí pracovník, je postupná realizace navržených 

opatření k minimalizaci rizik. Dále se musí samozřejmě průběžně monitorovat a 

vyhodnocovat účinnost opatření k minimalizaci rizik. Také se musí průběžně aktualizovat 

mapa rizik pro případ objevení nových významných rizik (při změně podmínek změna 

odpovědností, procesů, softwaru, vybavení apod.). 

 

6. Katalogy rizik jsou předávány koordinátorovi rizik, který vede souhrnnou databázi rizik 

[15]. 

 

Ve školství existuje mnoho typů a podtypů rizik, proto uvedu jejich přehled. 
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Přehled typů a podtypů rizik: 

1. Riziko lidského faktoru - např. podvod způsobený zaměstnancem, zneužití pravomoci, 

neoprávněné užití informace atd. 

2. Riziko informační a technologické- např. dostupnost informačních systémů, spolehlivost 

informačních systémů, přístupová práva atd. 

3. Riziko majetkové - např. živelná pohroma, ostraha majetku, vnitřní kriminalita atd. 

4. Riziko provozní - např. složitost operací, složitost norem (pravidel), neúčinnost postupů a 

operací atd. 

5. Riziko organizační - např. připomínková řízení, interní a externí výkaznictví, oběh 

dokumentů (evidence, skartace) atd. 

6. Riziko finanční a rozpočtové - např. činnost pokladní služby, čerpání prostředků EU, 

nepřiměřené náklady atd. 

7. Riziko lidských zdrojů - např. řízení lidských zdrojů, klíčové dovednosti, nábor nových 

zaměstnanců, odměňování, vzdělávání atd. 

8. Riziko právní- např. smluvní ujednání, nájmy a pronájmy, nedodržování lhůt atd. 

9. Riziko řízení- např. zastupitelnost, připravenost na změny, chybná rozhodnutí, podpisová 

oprávnění atd. 

10. Riziko kompetenční- např. změna politického prostředí, rozpočtové škrty, změna zákonů o 

státní správě atd. 

11. Riziko technické- např. výpadek výpočetní techniky, údržba, vozový park, havarijní stavy 

atd. 

12. Riziko nespecifikované- riziko, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených typů 

[15]. 
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4 Analýza procesů systémů managementu kvality VŠB-TUO 

Vedení VŠB-TUO v r. 2003 rozhodlo modifikovat systém řízení university, tak aby byl 

schopen reagovat na měnící se podmínky v ČR, zejména narůstající konkurenci v oblasti VŠ. 

V návaznosti na Bolognskou deklaraci, která zdůrazňuje důraz na kvalitu vzdělávání, bylo 

rozhodnuto zavést na VŠB-TUO systém managementu kvality (SMK) jako nedílnou součást 

řízení univerzity. Z koncepcí, které již existují, byla vybrána koncepce ISO 9001 jako výchozí 

a to z následujících důvodů: 

 přínosy ze zavedení SMK dle mezinárodního standardu; 

 ISO 9001 byly mnohonásobně při jeho zavádění v celé řadě organizací jak 

výrobních, tak nevýrobních; 

 neexistují zásadní důvody, proč by k analogickým přínosům nemělo dojít při 

zavedení na vysokou školu; 

 SMK dle ISO 9001 umožňuje prostřednictvím certifikátu komunikovat s partnery 

vysoké školy o tom, že způsob řízení vysoké školy odpovídá mezinárodně 

uznávaným standardům. 

SMK odpovídající požadavkům ISO 9001 vychází z principů, které jsem již uvedl v kapitole 

1.1 Systém managementu kvality. 

 

Vzhledem ke specifickým požadavkům bylo rozhodnuto, že se SMK bude zavádět postupně. 

Jako certifikační orgán bylo zvoleno CQS- sdružení pro certifikaci systému kvality [16]. 

Jako hlavní procesy na VŠB-TUO byly zvoleny: 

 výuka a vzdělávání; 

 tvůrčí činnost; 

 vedlejší činnost. 

 

Do procesu Výuka a vzdělávání patří: 

 bakalářské studium; 

 magisterské studium; 

 doktorské studium; 

 celoživotní vzdělávání; 

 učitelské vzdělávání. 
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Proces Tvůrčí činnost zahrnuje: 

  projekty výzkumu a vývoje; 

  rozvojové projekty; 

  projekty strukturálních fondů Evropské Unie; 

  projekty Fondu rozvoje vysokého školství. 

 

Proces Vedlejší činnost obsahuje doplňkovou činnost. 
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5 Identifikace rizik v procesech systému managementu kvality VŠB-TUO 

V rámci bakalářské práce se pokusím identifikovat ta nejdůležitější rizika, která se týkají 

hlavních procesů VŠB-TUO. Výčet a členění hlavních procesů je uvedeno v kapitole 4. Jako 

základní rozdělení rizik jsem zvolil členění na rizika vnější a vnitřní.  

 

5.1 Procesy výuky a vzdělávání 

Všechny tyto procesy se týkají výuky všech typů studia na VŠB-TUO. Zjištěná rizika budou 

tedy u všech těchto procesů podobná. 

 

5.1.1 Bakalářské studium 

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu 

v magisterském studijním programu. Je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou 

bakalářské práce. 

 

Rizika vnější: 

 nižší počet zájemců o studium z důvodu demografického vývoje (snižující se 

křivka populace) 

 nízký zájem o studium technických oborů 

 nedostatek pracovních příležitostí pro absolventy určitých preferovaných oborů 

 snižování dotací z MŠMT 

 vysoký počet vysokých škol a univerzit (soukromých a veřejných) 

 nedostatečná připravenost absolventů středních škol k vysokoškolskému studiu (v 

případě přijetí způsobuje studentům potíže v prvním semestru výuky) 

 zrušení akreditace studijního oboru nebo programu 

 

 

Rizika vnitřní:  

 podcenění propagace a nízká informovanost zájemců o možnostech studia na 

VŠB-TUO  

 pozdní či neúplné zveřejnění informací k přijímacímu řízení 

 doručení neúplné přihlášky na studijní oddělení případně zadání elektronické 

přihlášky pouze do IS (bez jejího dodání v listinné podobě se všemi náležitostmi) 
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 nízká úspěšnost studentů v prvním semestru studia (nejen z důvodu laxního 

přístupu studentů ke studiu, ale také přehnaných nároků některých pedagogů) 

 předčasné ukončení studia ze strany studenta z důvodu špatně zvoleného oboru 

 kolaps informačního systému pro podporu studia 

 překrývající se termíny zkoušek ve zkouškovém období 

 neúplné údaje o vykonaných studijních povinnostech v IS, které následně mohou 

způsobit problémy u kontroly studia 

 nedostatek pedagogů v poměru k počtu studentů 

 

5.1.2 Magisterské studium 

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Je ukončen státní 

závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Rizika v tomto procesu jsou z velké části 

totožná s procesem Bakalářského studia. Vypíši tedy jen ta, která se liší. 

 

Rizika vnější:  

 nízký zájem o pokračování ve studiu z důvodu získání praxe 

 

Rizika vnitřní:  

 předčasné ukončení studia ze strany studenta z důvodu lukrativní pracovní nabídky 

(v ČR nebo zahraničí) 

 špatná spolupráce s podniky v souvislosti s vypisováním témat diplomových prací 

 

5.1.3 Doktorské studium 

Doktorské studium navazuje na magisterské (případně navazující magisterské) studium. 

Doktorský studijní program je zaměřen na oblasti výzkumu, vývoje a technologií. V průběhu 

studia student vypracovává dizertační práci. Studium je následně ukončeno úspěšným 

absolvováním státní doktorské zkoušky a obhajobou dizertační práce. I pro tento proces 

vypíši jen rizika, která jsou odlišná od bakalářského a magisterského studia. 

 

Vnější rizika:  

 úbytek zájemců o studium z finančních důvodů (absolventi magisterského studia 

upřednostní nástup do zaměstnání před doktorským studiem) 

 slabá poptávka firem a podniků po absolventech doktorského studia 
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Vnitřní rizika: 

 málo vypsaných témat dizertačních prací 

 pozdní či neúplné zveřejnění informací o přijímacím řízení k doktorskému studiu 

 slabá informovanost o nabídce studia (média, tisk) 

 vysoká náročnost přijímacího pohovoru 

 předčasné ukončení studia z důvodu chybně zvoleného tématu dizertační práce 

 nedokončení studia z důvodu získání lukrativního zaměstnání 

 

5.1.4 Celoživotní vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání zahrnuje vzdělávání pro zaměstnance VŠB-TUO či veřejnost 

v podobě kurzů pro veřejnost, kurzů pro zaměstnance a univerzity třetího věku (dále jen 

U3V). 

 

Vnější rizika: 

 nezájem firem a podniků o kurzy vzdělávání 

 nezájem o kurzy ze strany veřejnosti 

 nízká poptávka firem po specializovaných kurzech 

 nedostatek externích lektorů pro výuku v kurzech 

 

Vnitřní rizika: 

 nedostatečná informovanost zaměstnanců a veřejnosti o nabízených kurzech 

 nízký počet kvalifikovaných lektorů k zajištění výuky v kurzech 

 nevýhodné smlouvy pro externí lektory, což způsobí jejich nízký zájem o vedení 

kurzů 

 neuhrazení platby za kurz pro externí zájemce nebo správního poplatku U3V 

 slabá technická podpora ze strany informačního technika (informační systém 

LMS) 

 neochota a nízká administrativní podpora sekretářky 

 kolaps systému LMS, což znemožní zadání nebo vykonání závěrečné práce 
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5.1.5 Učitelské vzdělávání 

Jedná se o třísemestrální vzdělávací program. Studiem tohoto programu získají absolventi 

osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů. 

 

Vnější rizika: 

 malý zájem uchazečů o učitelské vzdělávání 

 málo pracovních příležitostí pro absolventy učitelského vzdělávání 

 

Vnitřní rizika: 

 přísná pravidla pro přijetí ke studiu 

 může nastat, že bude nedostatek kvalifikovaných pedagogů pro výuku 

 ukončení studia ze strany studenta z důvodu náročnosti studijních povinností 

(úbytek takto vzdělaných lidí pro společnost) 

 

5.2 Tvůrčí činnost 

Procesy tvůrčí činnosti se týkají především aktivit VŠB-TUO, kdy se škola podílí na 

projektech výzkumu a vývoje, rozvojových projektech, projektech strukturálních fondů EU a 

projektech Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen FRVŠ). Všechny tyto procesy se týkají 

projektů, tudíž se dá opět předpokládat, že rizika s nimi spojená budou podobná. 

 

5.2.1 Projekty výzkumu a vývoje 

Vnější rizika: 

 nedostatečná informovanost o nových možnostech projektů 

 pozdní informace o možnostech projektů 

 nedostatek projektů vědy a výzkumu 

 nedostatek financí na uskutečnění projektů vědy a výzkumu 

 nevýhodné smlouvy o spolupráci 

 zamítnutí rozhodnutí o poskytnutí dotace  

 

 

Vnitřní rizika: 

 pozdní či neúplné zveřejnění pracovníkem oddělení Řízení vědy a výzkumu o 

nové výzvě na portále VŠB-TUO 
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 nesprávné zavedení informací o připravovaném projektu do IS Evidence projektů 

 není splněna podmínka způsobilosti na práci na projektu 

 nevýhodné smlouvy o spolupráci 

 pozdní předání projektů poskytovateli dotace při usilování o projekt 

 nedodržení termínu odeslání vypracovaného projektu poskytovateli dotace 

 

5.2.2 Rozvojové projekty 

Vnější rizika: 

 jsou totožná s procesem Projekty výzkumu a vývoje 

 

Vnitřní rizika: 

 nesprávné určení priorit pro rozdělování finančních prostředků 

 zamítnutí finančních prostředků na navrhovaný projekt (zamítnutí možnosti na 

rozvoj školy) 

 

5.2.3 Projekty strukturálních fondů EU 

Vnější i vnitřní rizika v tomto procesu jsou stejná jako u procesů Projekty výzkumu a vývoje 

a Rozvojové projekty. 

 

5.2.4 Projekty FRVŠ 

Vnější i vnitřní rizika tohoto procesu se opět shodují s riziky, která jsem uvedl výše. 

 

5.3 Vedlejší činnost 

Vedlejší činnost je spolupráce VŠB-TUO s externími zákazníky při nalezení námětu ke 

spolupráci. Škola se podílí na projektu, který je určen zákazníkem za předem stanovenou 

finanční odměnu. Podmínkou pro vyplacení této odměny je samozřejmě včasné a správné 

řešení požadavků specifikovaných zákazníkem. 

 

 

5.3.1 Doplňková činnost 

Na základě poptávky ze strany externích zákazníků zpracovávají řešitelé z fakult zakázky na 

základě smlouvy o dílo. 

 



 

25 

Vnější rizika: 

 nedostatek námětů ke spolupráci 

 příliš náročné požadavky specifikované zákazníkem 

 nevýhodné smlouvy 

 špatná informovanost o možnosti nalezení námětu ke spolupráci 

 malý zájem externích zákazníků o spolupráci 

 

Vnitřní rizika: 

 pozdní nalezení námětu ke spolupráci 

 nevýhodné smlouvy 

 nedodržení termínu uvedeného ve smlouvě o dílo 

 nesplnění všech požadavků specifikovaných zákazníkem 

 pozdní nebo necelé zaevidování zakázky do IS  

 

5.4 Analýza odhalených možných rizik 

V tabulce č. 5 uvádím přehled rizik a opatření vztahující se k procesu Bakalářské studium. 

Pomocí Paretovy analýzy (obr. 5) vyhodnotím nejzávažnější vnitřní rizika procesu Bakalářské 

studium a udělám návrh, podle kterého by se dala řešit. V diagramu použiji kritérium 60/40. 

Údaje setřídím sestupně podle bodového ohodnocení závažnosti rizika. Pro výpočet bodového 

ohodnocení rizika použiji vzorec R = D x P, kde R = významnost rizika, D = vnímaný dopad 

a P = pravděpodobnost výskytu rizika. Tento vzorec mám uveden v kapitole 3 své práce 

v jednom z možných postupů řízení rizik ve školství. Výpočty budou uvedeny a tabulce č. 6. 

Následně spočítám hodnoty pro Paretův diagram, ty budou uvedeny v tabulce č. 7.  

 

Pro názornou ukázku mého hodnocení zvolím první riziko - Nízká úspěšnost studentů 

v prvním semestru. Vnímaný dopad tohoto rizika hodnotím jako velmi významný (hodnota 

4), jelikož v prvním semestru je vysoký úbytek studentů. Tento vysoký propad v prvním 

semestru studia následně způsobuje pokles absolventů VŠ studia a s tím souvisí redukce 

dotací z MŠMT.  Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika hodnotím jako vysokou (hodnota 5), 

jelikož někteří studenti mají nezodpovědný přístup ke studiu, ale také mají potíže 

s přechodem na jiný způsob studia oproti střední škole. Pravděpodobnost výskytu tohoto 

rizika je také zapříčiněna nejednotnými nároky pedagogů na studenty. 
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Tabulka č. 5 Přehled rizik a opatření procesu Bakalářské studium 

Riziko Opatření 

Podcenění propagace a nízká informovanost 

zájemců o možnostech studia na VŠB-TUO 
Reklama, propagace. 

Pozdní či neúplné zveřejnění informací 

k přijímacímu řízení. 

Kontrola zda byly informace zveřejněny 

v termínu. 

Nedostatek pedagogů v poměru k počtu 

studentů. 

Nalezení a následné zaměstnání nových 

pedagogů, zvýšení zájmu o doktorské 

studium. 

Doručení neúplné přihlášky na studijní 

oddělení případně zadání elektronické 

přihlášky pouze do IS. 

Kontrola úplnosti vyplnění přihlášky 

uchazečem o studium, okamžitá kontrola 

přihlášky na studijním oddělení. 

Nízká úspěšnost studentů v prvním semestru 

studia. 
Dát studentům možnost aklimatizace na VŠ. 

Předčasné ukončení studia ze strany studenta 

z důvodu špatně zvoleného oboru. 

Výstižnější popis studijního oboru před 

volbou studenta. 

Kolaps informačního systému pro podporu 

studia. 

Zavedení vylepšeného systému, flexibilita IT 

oddělení. 

Překrývající se termíny zkoušek ve 

zkouškovém období. 
Více vypsaných termínů, domluva pedagogů. 

Neúplné údaje o vykonaných studijních 

povinnostech v IS, které následně mohou 

způsobit problémy u kontroly studia. 

Okamžitý zápis pedagoga o vykonání 

povinnosti do IS. 

 

Pro názornou ukázku mého hodnocení zvolím první riziko - Nízká úspěšnost studentů 

v prvním semestru. Vnímaný dopad tohoto rizika hodnotím jako velmi významný (hodnota 

4), jelikož v prvním semestru je vysoký úbytek studentů., Tento vysoký propad v prvním 

semestru studia následně způsobuje pokles absolventů VŠ studia a s tím souvisí redukce 

dotací z MŠMT. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika hodnotím jako vysokou (hodnota 5), 

jelikož někteří studentu mají nezodpovědný přístup ke studiu, ale také mají potíže 
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s přechodem na jiný způsob studia oproti střední škole. Pravděpodobnost výskytu tohoto 

rizika je také zapříčiněna nejednotnými nároky pedagogů na studenty. 

 

Tabulka č. 6 Ohodnocení významnosti rizika 

Označení Riziko D P R = D x P 

1 Nízká úspěšnost v 1. semestru 4 5 20 

2 Nedostatek pedagogů 3 4 12 

3 Pozdní zveřejnění informací 3 3 9 

4 Nízká informovanost 2 3 6 

5 Kolaps IS 2 2 4 

6 Předčasné ukončení studia 2 2 4 

7 Doručení neúplné přihlášky 2 2 4 

8 Neúplné údaje v IS 1 3 3 

9 Překrývající se termíny 1 2 2 

 

 

Tabulka č. 7 Podklady k Paretovu diagramu 

Označení Riziko Body 
Kumulovaná 

četnost 

Relativní 

kumulovaná 

četnost v % 

1 Nízká úspěšnost v 1. semestru 20 20 26,3 

2 Nedostatek pedagogů 12 32 50 

3 Pozdní zveřejnění informací 9 41 64 

4 Nízká informovanost 6 47 73,4 

5 Kolaps IS 4 51 80 

6 Předčasné ukončení studia 4 55 86 

7 Doručení neúplné přihlášky 4 59 92 

8 Neúplné údaje v IS 3 62 96,9 

9 Překrývající se termíny 2 64 100 

  Σ64   
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Obr. 5 Paretův diagram
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Průměrný počet rizik na jeden druh rizika:  = 7,11 

 

1. riziko: 20 > 7,11 

2. riziko: 12 > 7,11 

3. riziko: 9 > 7,11 

4. riziko: 6 < 7,11 

5. riziko: 4 < 7,11 

6. riziko: 4 < 7,11 

7. riziko: 4 < 7,11 

8. riziko: 3 < 7,11 

9. riziko: 2 < 7,11 

 

Z tohoto srovnání vyplývá,  že  není  nutné  se v analýze dále zabývat riziky číslo 4, 5, 6, 7, 8 

a 9. Tato rizika byla vyhodnocena jako užitečná většina. Rizika 1, 2 a 3 byla vyhodnocena 

jako životně důležitá menšina. 

 

Odhalená nejzávažnější rizika: 

1. Nízká úspěšnost studentů v prvním semestru studia. 

2. Nedostatek pedagogů v poměru k počtu studentů. 

3. Pozdní či neúplné zveřejnění informací k přijímacímu řízení. 

 

Pro životně důležitou menšinu  rizik  zpracuji šablonu vyhodnocení rizika v tabulkách č. 8, 9 

a 10. Budu při tom vycházet ze šablony vyhodnocení rizika, kterou mám uvedenu ve své práci 

v kapitole 2.4.1. Pro výpočet významnosti rizika zvolím tato hodnotící kritéria:  

hodnoty vnímaného dopadu (D); 

pravděpodobnosti výskytu rizika (P); 

významnosti rizika (R). 

 

Hodnoty kritérií včetně výpočtů jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 8 Popis a opatření pro 1. nejzávažnější riziko 

Riziko: Nízká úspěšnost v 1. semestru studia 

Popis kritické události: nízká úspešnost studentů v prvním semestru studia má za následek 

úbytek studentů a tím redukci dotací z MŠMT pro VŠB-TUO. 

Nositel rizika: VŠB-TUO 

Rizikové faktory: toto riziko může být způsobeno nezodpovědným přístupem studenta ke 

studiu, dále také nezvládnutím změny způsobu studia oproti střední škole či nejednotnými 

nároky pedagogů. 

Vnímaný dopad (D) Pravděpodobnost výskytu 

rizika (P) 

Významnost rizika (R) 

R = D x P 

4 5 20 

Opatření: možnost aklimatizace v podobě letních přípravných kurzů, přiblížení chodu studia 

na vysoké škole formou prezentace či přednášky před začátkem studia, sjednocené nároky 

pedagogů. 

 

 

Tabulka č. 9 Popis a opatření pro 2. nejzávažnější riziko 
 

Riziko: Nedostatek pedagogů v poměru k počtu studentů 

Popis kritické události: nedostatek pedagogů může způsobit problémy při zajištění 

výukového procesu. Hrozí riziko přetížení pedagogů, což se následně může projevit na 

výsledcích studentů. 

Nositel rizika: VŠB-TUO 

Rizikové faktory: toto riziko může být způsobeno nedostatkem lidí s požadovaným 

vzděláním na trhu práce. 

Vnímaný dopad (D) 
Pravděpodobnost výskytu 

rizika (P) 

Významnost rizika (R) 

R =  D x P 

3 4 12 

Opatření: včasné nalezení a následné zaměstnání lidí s požadovaným vzděláním, snaha o 

zvýšení zájmu o doktorské studium formou propagace či lepších finančních podmínek (např. 

stejných jako v zaměstnání). 
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Tabulka č. 10 Popis a opatření pro 3. nejzávažnější riziko 
 
Riziko: pozdní či neúplné zveřejnění informací k přijímacímu řízení. 

Popis kritické události: toto riziko může způsobit pokles počtu lidí, přijatých do prvního 

ročníku studia, tedy následné finanční ztráty z důvodu redukce dotací z MŠMT. 

Nositel rizika: VŠB-TUO 

Rizikové faktory: riziko může být způsobeno laxním přístupem osoby pověřené zveřejněním 

informací k přijímacímu řízení. 

Vnímaný dopad (D) 
Pravděpodobnost výskytu 

rizika (P) 

Významnost rizika (R) 

R = D x P 

3 3 9 

Opatření: pověření osoby zodpovědné za kontrolu zveřejnění informací v řádném termínu. 

Tato osoba by měla v dostatečném předstihu informovat osobu pověřenou zveřejněním o 

termínu zveřejnění a následně zkontrolovat splnění úkolu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

6 Diskuse výsledků a závěr práce 

Rizika, která jsem výše vyjmenoval, jsou jak teoretická (mohla by nastat), tak reálná (již 

nastala a je potřeba je řešit). Samozřejmě se dají zvládat nebo se jim dá v případě dobře 

zavedeného managementu rizik vyhnout. Pro tvorbu preventivních či nápravných opatření je 

ovšem nejlepší možností práce v týmu (např. pomocí brainstormingu), kdy každý z týmu 

nahlásí své návrhy vedoucímu diskuse. Ten je zapíše na všemi viditelnou plochu a následně 

z nich tým vybere nejlepší variantu. Jak už jsem zmínil v kapitole 3, mi jako studentovi je 

nejblíže oblast samotného studia, proto jsem za sebe vyjmenoval několik preventivních či 

nápravných opatření pro ošetření nejzávažnějších rizik. Proti vnějším rizikům u procesu 

Výuka a vzdělávání bohužel takřka nemůže škola bojovat. To, že se snižuje demografický 

vývoj (populační křivka)  nebo se např. zvyšuje počet vysokých škol a tím i konkurence, 

VŠB-TUO neovlivní.  Jediné vnější riziko, které by mohla škola ovlivnit, je nízký zájem lidí o 

studium technických oborů. Pro toto riziko bych navrhnul jako preventivní opatření 

propracovanou a velmi dobře viditelnou reklamu na studium technických oborů a následnou 

ukázku, že práce v technickém oboru může být zábavná a dobře odměněná. Proti vnitřním 

rizikům se bojovat dá. Pro proces Studium a výuka resp. pro jeho vnitřní rizika jsem se 

pokusil navrhnout preventivní či nápravná opatření. Pro větší přehlednost jsem je uvedl do 

tabulek. Pokusil jsem se tímto zpracovat návod, jakým by se dalo postupovat v případě 

odhalení možných rizik. 
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Seznam zkratek: 

CQS Sdružení pro certifikaci systémů 

EU Evropská unie 

FMEA Analýza možných vad a jejich účinků (Failure Mode and Effects 

Analysis) 

FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol 

IS Informační systém 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

SCIO Společnost, která zajišťuje národní srovnávací zkoušky 

SMK Systém managementu kvality 

U3V Univerzita třetího věku 

VŠ Vysoká škola 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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