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Abstrakt 

 Cílem této bakalářské práce z oblasti managementu kvality je návrh jednotného 

check-listu, tedy seznamu kontrolních otázek pro interní auditování na VŠB-TU Ostrava. 

Teoretická část je zahájena problematikou systémů managementu kvality, historický vývoj a 

vymezení a význam pojmu kvalita. V další části jsou také uvedeny základní definice 

z oblasti managementu kvality, význam systémů managementu kvality a významné 

koncepce managementu kvality. Následuje kapitola auditování systémů managementu 

kvality, kde jsou uvedeny základní definice z oblasti auditování, rozdíly mezi externími a 

interními audity. V podkapitole interní audit jsou objasněny cíle a účel interního auditu, 

program a postup provádění auditu a význam check-listu. V další kapitole je uvedeno krátké 

seznámení s VŠB-TU Ostrava, jsou objasněny systémy managementu kvality na VŠB-TU 

Ostrava a uveden proces auditování. Následně je popsán návrh kontrolních otázek pro 

interní auditování začleněný do podkapitol. 

Klíčová slova: kvalita, systémy managementu kvality, audit, interní audit, check-list, 

VŠB-TU Ostrava 

Abstrakt 

 The aim of this bachelor thesis from the area of Quality Management is a proposal of 

standard check-list, a control list for realization internal audits in VŠB-TU Ostrava. The 

theoretical part is initiated by issue of quality managemet system, the historical development 

and the definition and meaning of quality. In the next section are also provided basic 

definitions of quality management, the importance of quality management system and major 

concepts of quality management. Another chapter is auditing quality management system, 

where are also given basic definitions from auditing area and the differences between 

external and internal audits. In the subsection internal audit are explained the aims and 

objectives of the internal audit program, implementation process and the importance of 

check-list. In the next chapter is brief introduction of the VŠB-TU Ostrava, there are also 

elucidated quality management system at VŠB-TU Ostrava and explained auditing process. 

Finally the proposal of check-list for internal auditing at VŠB-TU Ostrava is described. 

Key words: quality, quality management system, audit, internal audit, check-list, VŠB-

TU Ostrava. 
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Úvod 

 V poslední době si mnoho organizací uvědomuje, že jejich konkurence schopnost 

úzce souvisí se zabýváním se problematikou managementu kvality. Můžeme tedy říci, že 

kvalita hraje významnou roli v rozvoji výkonnosti organizace. 

 Kvalita je jedním z kritických faktorů úspěšnosti organizace a je taktéž součástí 

ekonomického růstu organizace. Při zavedení systému managementu kvality musí podniky 

zavést také řadu opatření, což souvisí s koncepcí, která je podnikem přijata. Řídí-li se 

organizace koncepcí ISO 9000, pak je jedním z opatření prověřování systému, které je 

realizováno pomocí auditů. Pokud výstupy z auditů používají společnosti, které si samy 

audit prověřované společnosti vyžádaly, jedná se o audit externí. My se však v této práci 

budeme zabývat audity interními, které využívá zejména vrcholový management. Audity 

pak můžeme rozdělit na audit kvality výrobků, procesů, pracovníků a audit systému. 

 Nedílnou součástí a nástroji interního auditování bývaly také tzv. check-listy, což 

jsou seznamy kontrolních otázek, které by měly pokrývat všechny požadavky systému 

managementu kvality. Auditorům pak usnadňují práci a jsou využívány jako průvodce 

auditu. V současné době však většina firem check-listů nevyužívá z důvodu vysoce 

proškolených auditorů. 

 Cílem této práce bude objasnit systémy managementu kvality na VŠB-TU Ostrava a 

také možnost zlepšení procesu auditování právě pomocí check-listu, který není na škole 

zaveden.
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1 Úvod do problematiky systémů managementu kvality 
 

V následujících kapitolách se budeme zabývat problematikou systémů managementu 

kvality, resp. vymezením základních pojmů, významem managementu kvality, přístupem 

zabezpečovaní managementu kvality. 

 

1.1 Historický vývoj a vymezení pojmu ,,kvalita“ 

 

V historii se pojem kvalita vyskytuje již dlouho, kdy lidé hodnotili výrobky ve vztahu 

ke svým představám. Vlivem zvyšování výrobních kapacit si výrobci uvědomovali, že 

úspěch výrobku na trhu se netýká pouze technických parametrů, nýbrž všech ostatních 

činností jakožto etap návrhu a vývoje až po dodávání výrobku zákazníkům[1]. Co tedy 

pojem kvalita neboli jakost znamená? Nejstarší definice je přisuzována řeckému filosofu 

Aristotelovi, v jehož spisech je ,,kvalita” uvedena jako kategorie myšlení. O vzkvět kvality 

usilovala celá řada odborníků, díky čemuž se stala kritickým faktorem úspěšnosti všech 

organizací[4]. Existuje však mnoho dalších definic pro tento pojem například[3]: 

Juran: ,,Kvalita je způsobilost k užití.” 

Crosby: ,, Kvalita je shoda s požadavky.” 

Feigenbaum: ,,Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.” 

Taguchi: ,,Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své existence společnosti 

způsobí.” 

 

Za univerzální definici se považuje definice z mezinárodní normy ČSN EN ISO 

9000:2006[6]: 

Kvalita je ’’stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik”. 

Stupněm je myšlena měřitelná kategorie z jakosti, jejíž úroveň jsme schopni rozlišovat. 

Požadavky jsou myšleny potřeby a očekávání stanoveny zákazníkem, požadavky dalších 

zainteresovaných stran a také požadavky, které jsou stanoveny v zákonech a normách. 
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Inherentní znaky, většinou označované jako ,,znaky jakosti” jsou považovány za vnitřní 

vlastnosti objektu (produktu, procesu, zdroje systému), které mu existenčně patří a můžeme 

je rozdělit na znaky měřitelné a atributy. Atributy nemůžeme vyjádřit číselnou hodnotou, 

rozhodují však o spokojenosti zákazníka například z hlediska příjemného vystupování, chuti 

apod. Za měřitelné znaky považujeme například výšku, hmotnost, délku apod.[2]. 

 

1.2 Význam systému managementu kvality 

 

Kvalita jako kritický faktor úspěšnosti organizací  

Kvalita je také kritickým faktorem úspěšnosti organizací a zdrojem přínosů 

zainteresovaných stran. V současné době je třeba budovat a zohledňovat prosperitu na 

následujících kritických faktorech: kvalita, náklady, čas a znalosti, což je také zobrazeno na 

obrázku 1.[4]. 

 

 

Obr. č. 1 Kritické faktory úspěšnosti organizace [3] 
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Z obrázku můžeme vidět, že náklady vyjadřují snahu splnit požadavky za nejmenší 

spotřeby zdrojů a za co nejkratší dobu trvání. Můžeme také potvrdit, že na základě skutečně 

odborně způsobilých a motivovaných zaměstnanců je organizace schopna svým zákazníkům 

či dalším zainteresovaným stranám poskytnout co nejrychleji a s co nejnižšími náklady to, 

co potřebují a očekávají[3]. 

Kvalita se stala jedním z respektovaných faktorů úspěšnosti, životním stylem a také 

filozofií řízení všech typů organizací. Význam efektivního a účinného managementu jakosti 

spočívá v mnoha dalších faktorech [2]: 

 

1. Kvalita pomáhá podnikům k lepším ekonomickým výsledkům  

Jak můžeme vidět na obr. 1.2. organizace s integrovanými systémy řízení dosahují 

lepších výsledků než firmy s pouhou tradiční orientací na zabezpečování jakosti pomocí 

technické kontroly. Rychleji se projevují účinky interní než externí účinky managementu 

jakosti, kdy klesá podíl neshod na celkových výkonech, výtěžnost materiálních vstupů a 

účinnost vnitropodnikových procesů stoupá vlivem zvýšení rozsahu správně provedené 

práce napoprvé, což také vede ke zvyšování výkonnosti a redukci nákladů[1]. 

Významným externím účinkem systému managementu jakosti je zvyšující se míra 

spokojenosti a  loajality zákazníků. Čím větší je schopnost plnit požadavky zákazníků a 

reference stávajících zákazníků potenciálním klientům jsou pozitivní, pozvolně narůstá 

podíl na trzích. Tyto účinky poté zaručují trvalé zlepšení zisku, finančních toků a dalších 

výsledků podnikání. Systémy managementu jakosti se tedy projevují svými pozitivními 

účinky jak v nitru organizace, tak v okolí [2]. 

 

2. Management kvality napomáhá chránit před ztrátami trhu 

Jak se ukázalo v mnoha výzkumech, více než polovina ztrát trhů je způsobena nízkou 

kvalitou produktů, služeb a výrobků. Vše souvisí s nedostatky v předvýrobních etapách, 

a proto se ztrátám trhu může zabránit rychlou reakcí na změnu požadavků[6]. 

Konkurence, která ovlivňuje tržní ekonomiku je také klíčovým faktorem úspěchu, a 

proto je nutné nabízet kvalitní výrobky, které splňují očekávání zákazníků[4]. 
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Obr. č. 2 Účinky působení managementu kvality [2] 

 

3. Kvalita jako zdroj energických a materiálních úspor 

Při požívání výrobků nízké spolehlivosti dochází k jejich poruchám a vykazují nižší 

využitelnost v průběhu jejich životního cyklu. Stroje a zařízení v poruchovém stavu pak 

pohlcují náklady na opravy a vážou neproduktivně kapitál[2]. Výrobci pak musí mít 

záložní systémy, kterých by nebylo nutno pořizovat za situace vysoké provozní 

spolehlivosti mít nemuseli. Veškeré úspory týkající se této oblasti je poté nutno 

považovat za vklad k jakosti života budoucích generací[3]. 
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4. Kvalita ovlivňuje i makroekonomické ukazatele 

Mnoho světových organizací má vypracovány postupy, které sledují dopady zlepšování 

jakosti svých produktů na makroekonomické ukazatele a také tvorby domácího 

produktu, devizové bilance apod. Je třeba si však uvědomit, že skutečné bohatství 

organizace je tak přímo závislé na rozvoji a zdokonalování systémů managementu 

jakosti jak v průmyslových organizacích, tak i ve sféře služeb, školství apod.[6]. 

 

5. Kvalita je limitujícím faktorem trvale udržitelného rozvoje 

Tento pojem je úzce spjat s ochranou životního prostředí. Filozofie trvale udržitelného 

rozvoje kvalitativně mění názor na průmyslový rozvoj. Průmyslový vývoj zde záleží jak 

na požadavcích odběratele, tak na požadavcích ochrany životního prostředí. Na životní 

prostředí se musí nahlížet jako na významného zákazníka. V praxi pak snaha aplikace 

tohoto přístupu znamená maximalizovat zisk, ale také jeho tvorbu optimalizovat 

s ohledem na požadavky všech zainteresovaných stran[5]. 

 

6. Kvalita a ochrana spotřebitele jsou spojité nádoby 

Ochrana spotřebitele je jednou z hlavních podmínek správně fungujícího hospodářství. 

Jakost výrobků a služeb je doménou subjektů, které produkují tyto výrobky či poskytují 

dané služby. Státní zásahy v této oblasti jsou minimální[5]. 

 

 

1.3  Základní pojmy z oblasti managementu kvality 

 

Dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 [6], která specifikuje terminologii systémů 

managementu kvality, uvádím několik dalších následujících pojmů z oblasti managementu 

kvality. 

Management: koordinované činnosti k řízení a vedení organizace. 

Systém managementu: systém pro stanovení politiky cílů a k dosažení těchto cílů. 

Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy. 
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Produkt: výsledek procesu. 

Organizace: skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů. 

Zákazník: organizace nebo osoba, která přijímá produkt. 

Zainteresovaná strana: osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu 

organizace. 

Management kvality: koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, týkající se 

kvality. 

Systémy managementu kvality: systém managementu pro řízení a vedení organizace, 

týkající se kvality. 

 

1.4  Systémy managementu kvality 

 

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole o základních pojmech v oblasti managementu 

kvality, systém managementu kvality je systém managementu pro vedení a řízení 

organizace, týkající se kvality. V následujících kapitolách bude uveden popis jeho koncepcí 

a základních činností. Tyto činnosti realizují pracovníci, aby dosáhli cílů organizace. Mezi 

základní činnosti řadíme[9]: 

Plánování kvality: v této oblasti se stanovují cíle, kterých chce organizace dosáhnout a 

postupy, procesy a metody k jejich dosažení. 

Řízení kvality: v této oblasti probíhá zajišťování potřebných zdrojů pro výrobu a řízení 

výroby, monitorování procesů apod. 

Prokazování kvality: zde se pomocí výpočtů a měření, také pomocí auditů ověřuje, zda se 

požadavky shodují s technickými předpisy a normami. 

Zlepšování kvality: oblast, ve které se organizace snaží o neustálé zlepšování ve všech 

oblastech, zejména vyšší kvalita produktů. 
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1.4.1 Základní koncepce systému managementu jakosti 

 

Koncepcemi systému managementu jakosti chápeme základní strategické přístupy 

k vytváření a rozvoji těchto systémů managementu v praxi jednotlivých organizací. 

V současné době můžeme v celém světě rozlišit tři základní koncepce systémů 

managementu viz. obr. 3. 

1. Koncepce odvětvových standardů 

2. Koncepce ISO 

3. Koncepce TQM 

 

Obr. č. 3 Koncepce managementu kvality [1] 

 

Koncepce managementu kvality na bázi odvětvových standardů 

Tato koncepce je v současnosti z hlediska své náročnosti mezi koncepcí ISO a TQM, 

byť je historicky nejstarší. Nejstaršími odvětvovými standardy k zabezpečování jakosti jsou 

Postupy správné výrobní praxe (GMP- Good manufacturing Practise), využívají se při 

farmaceutických výrobách, při přepravě, skladování a distribuci léků. Pro oblasti těžkého 
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strojírenství můžeme uvést ASME kody, speciální publikace AQAP řady 2100 

k managementu kvality pro armády členských zemí NATO, a také standardy QS 9000, 

VDA6.1, hlavně normu ISO/TS 16 949:2002, která definuje požadavky na systém 

managementu jakosti u dodavatelů automobilového průmyslu[9]. Tato koncepce neplatí pro 

všechna odvětví, pouze pro jeden sektor ekonomiky, respektuje normy ISO ř. 9000, často 

zachovává jejich strukturu a požadavky a definuje specifické požadavky na systémy 

managementu jakosti, které vycházejí z typických charakteristik daného odvětví[2]. 

 

Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Koncepce ISO je ve světě nejznámější, ale nutné ji chápat pouze jako výchozí a 

nejméně náročnou. Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, pouze doporučující. Jsou 

aplikovatelné ve výrobních organizacích a také v podnicích služeb. Normy ISO řady 9000 

převzala do své legislativy i Evropská unie. Je založena na aplikaci souboru norem ISO řady 

9000, která je tvořena trojicí norem: 

 

1. ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – základní principy a 

slovník: popisuje základy a zásady systémů managementu kvality a specifikuje 

terminologii systémů managementu kvality.  

2.  ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – požadavky: obsahuje 

kritéria, podle kterých se posuzuje zavedený systém.  

3. ČSN EN ISO 9004: 2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality: poskytuje návod, který bere v úvahu jak efektivnost, tak 

účinnost systémů managementu kvality. Hlavním cílem této normy je zlepšování 

výkonnosti organizace, spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran.  

Doplňující normou je ISO 19011[7], která dává návod pro auditování systémů 

managementu kvality. 

 

V souladu s požadavky a doporučením normy ISO 9000, organizace musí být schopná 

uskutečňovat procesy, jež realizují požadavky zákazníků do podoby produktů, splňující tyto 

požadavky (spokojenost zákazníka). Procesy musí být podle těchto požadavků plánovány, 

zabezpečeny odpovídajícími zdroji a řízeny s uplatněním zpětné vazby.  
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Obr. č. 4 Procesní model [3] 

Tento procesní model pak umožnil v normách ISO 9001 definovat všechny požadavky a 

doporučení v 5 kapitolách[9]: 

 

 kapitola 4: Systém managementu jakosti  

 kapitola 5: Odpovědnost managementu  

 kapitola 6: Management zdrojů  

 kapitola 7: Realizace produktu  

 kapitola 8: Měření, analýzy a zlepšování.  

  

Základní principy managementu kvality 

 

Definice těchto základních osmi principů neboli zásad uvádí např. norma ČSN EN  

ISO 9000:2006[6]: 

1. Zaměření na zákazníka: Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají 

rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a 

snažit se předvídat jejich očekávání. 
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2. Vedení a řízení lidí (vůdčí role): Vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a 

zaměření organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé 

plně zapojit při dosahování cílů organizace. 

 

3. Zapojení lidí: Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení 

umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace. 

 

4. Procesní přístup: Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti 

a související zdroje řízeny jako proces. 

 

5. Systémový přístup k managementu: Identifikování, porozumění a řízení vzájemně 

souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při 

dosahování jejich cílů. 

 

6. Neustálé zlepšování: Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 

trvalým cílem organizace. 

 

7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech: Efektivní rozhodnutí jsou založena 

na analýze údajů a informací. 

 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy: Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně 

závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu. 

 

Požadavky norem ISO jsou s principy, které jsou základním kamenem pro požadavky, 

spojeny, a proto jsou velmi důležité[17]. 

 

Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

Tato koncepce označovaná jako Total Quality Management byla formulována již během 

druhé poloviny dvacátého století v Japonsku, následně v USA a poté v Evropě. Jedná se o 

koncepci velmi kreativní, nijak svázanou normami či předpisy. Je otevřeným systémem, 

zahrnujícím vše pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku. Koncepce je postavena 

na několika principech[16]: 
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1. Orientace na zákazníka 

2. Vedení lidí a týmová práce 

3. Partnerství s dodavateli 

4. Rozvoj a angažovanost lidí 

5. Orientace na procesy 

6. Neustálé zlepšování a inovace 

7. Měřitelnost výsledků 

8. Odpovědnost vůči okolí 

Na podporu TQM byly vyvinuty různé modely, dnes označovány jako modely excelence 

organizací. Nejznámější z nich jsou například[16]:  

 Demingovy ceny za jakost v Japonsku 

 Model americké Národní ceny Malcoma Baldrige 

 Model EFQM Model Excelence 

 

 

Obr. č. 5 Základní rámec EFQM Modelu Excelence 2012[15] 

Oficiální název modelu je: THE EFQM EXCELENCE MODEL. Je zároveň 

registrovanou značkou[9]. EFQM Model Excelence je v Evropě nejrozšířenější a velmi 

respektovaný, vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací pro management jakosti. Slouží 

jako inspirace pro organizace, které hledají cestu k dalšímu rozvoji svých manažerských 



13 

 

systémů. Excelentní organizace mají neustále výborné výsledky, které odpovídají potřebám 

všech zainteresovaných stran v kontextu prostředí, ve kterém působí[13]. Dále se používá 

jako báze pro oceňování organizací ve výrobních i veřejném sektoru, které se ucházejí o 

Cenu Excelence EFQM nebo její ekvivalenty. Slouží také pro účely sebehodnocení[15]. 

EFQM Excellence model ma 9 kritérií, z nichž 5 jsou tzv.“ předpoklady“ a čtyři jsou 

“výsledky“. V kritériích předpokladů se zabývá tím, čeho organizace dosahuje a co pro to 

dělá. Pokud jsou předpoklady účinně realizovány, pak je organizace schopna dosáhnout 

trvalého úspěchu pomocí silného vedení a správné strategie. Lidi, partnerství a procesy je 

nutno rozvíjet tak, aby dodávky a služby splňovaly požadavky zákazníků. V kritériích 

výsledků se zabývá tím, čeho organizace dosahuje. Čtyři oblasti na pravé straně modelu 

zajišťují, aby excelentní organizace byla schopna udržet vynikající výsledky a splňovat či 

překračovat očekávání svých zákazníků, lidí, zainteresovaných stran v organizaci a také 

svých obchodních a zúčastněných stran[14]. 

 

2 Auditování systému managementu kvality 
 

Jak jsem již uvedla v koncepci ISO, jedním z hlavních principů managementu kvality je 

neustálé zlepšování, kterého se dosahuje pomocí auditování. Hodnotí se a ověřují se činnosti 

mající vliv na kvalitu. Díky auditování se identifikují činnosti, které mohou být příčinami 

budoucích problémů. Tak jako v předchozí kapitole bych zprvu uvedla pár pojmů, týkajících 

se auditování, se kterými se v následujících kapitolách budeme setkávat. 

 

2.1 Definice pojmů 

 

Nedílnou součástí procesů jakéhokoliv systému managementu kvality jsou i audity 

kvality. Na základě normy ČSN EN ISO 9000:2006[6], resp. normy ČSN EN ISO 

19011:2003[7] uvádím několik pojmů z oblasti auditování: 

Audit: systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. 

 

Kritéria auditu: soubor politik, postupů nebo požadavků. 
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Důkaz z auditu: záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí 

s kritérii auditu a jsou ověřitelné. 

 

Zjištění z auditu: výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu. 

 

Závěr z auditu: výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zvážení cílů auditu a všech 

zjištění z auditu. 

 

Tým auditorů: jeden nebo více auditorů, kteří provádějí audit a jsou podpořeni v případě 

potřeby technickými experty. 

 

Program auditů: jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový 

rámec a zaměřených na specifický účel. 

 

Plán auditu: popis činností a uspořádání organizace auditu. 

 

Na úvod je také třeba zmínit, kterýkoliv audit by měl mít tři základní účastníky: 

 

Klienta: Organizace nebo osoba žádající o audit. 

Auditora: Osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu. 

Prověřovaného: Způsobilý zástupce auditované oblasti. 

 

 

 

2.2 Členění auditu 

 

Základní rozdělení auditů můžeme vidět na obr. 2.1. Dělí se na audity interní a externí, 

což je vedeno podle toho, kdo využívá závěry (výstupy) z auditování. Auditovaná 

organizace (vrcholové vedení) využívá závěry z interních auditů, zatímco závěry z externích 

auditů jsou využívány i jinými organizacemi, např. zadavateli zakázek, certifikačními 

orgány apod.[2]. Podle toho, co je předmětem auditu, můžeme audity rozdělit na systémové, 

výrobkové, procesní a personální. Audity aktivní jsou takové, kde naše organizace (resp. její 
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způsobilí zástupci – auditoři) audituje jiné organizace, naopak audity pasivní jsou ty, kde je 

naše organizace auditovaná buď druhou stranou, tj. zejména odběrateli nebo třetí stranou, 

což jsou certifikační orgány[3]. 

 

 

Obr. č. 6 Druhy auditů kvality [3] 

 

2.3 Interní audit 

 

,,Podstata interního auditu, je dána jeho definicí, která uvádí, že: ,,Interní audit je 

nezávislá, objektivní, uji3ťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a 

zdokonalování procesů v organizaci.“ Interní tedy audit pomáhá organizaci dosahovat a plnit 

jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování 

efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy řízení organizace“[12]. 

Jedná se tedy o nástroj, který slouží ke zdokonalování podnikání a ekonomických výsledků 

organizace. Při jejich uskutečňování je rozhodujícím klientem vrcholové vedení organizace. 

2.3.1 Účel a cíle interního auditu 

 

Hodnota interního auditování se liší ve způsobu jeho provádění. Pro organizace, které si 

tuto hodnotu uvědomily, je primárním účelem auditu odhalení příležitosti ke zlepšování, 

sekundárním účelem pak udržení certifikace ISO 9001. Auditor a zaměstnanci by spolu měli 
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při identifikování procesů spolupracovat, aby odhalili případné nedostatky a přijali opatření 

k jejich zlepšení. Interní auditování má čtyři primární cíle[12]: 

 ověřit shodu s aplikovatelnými normami, 

 ověřit shodu s dokumentovanými postupy, 

 ověřit efektivnost procesů v daném systému, 

 identifikovat příležitosti pro zlepšení systému. 

 

Pro většinu organizací jsou prioritou první dva cíle, v nichž se ověřuje, zda organizace 

je či není ve shodě s požadavky ISO 9001, zda jsou či nejsou činnosti v rámci organizace ve 

shodě s vlastními dokumentovanými postupy a pokyny. Při zefektivňování interních auditů 

se organizace zaměřují na třetí a čtvrtý cíl [10]. 

 

2.3.2 Program auditu 

 

Jedná se o cyklus interních auditů, které jsou plánovány z hlediska zdrojů, místa 

auditování, cílů např. za roční období. Jsou různé druhy auditování, které organizace může 

mít jako například pro auditování systémů managementu kvality, environmentálního 

manažerského systému nebo také zvláštní dokument, schválený vrcholovým vedením 

organizace[16]. Úkolem vrcholového managementu je stanovení cíle programu auditů a 

jmenování jedné nebo více kompetentních osob pro řízení programu auditů, což by měl být 

zkušený a proškolený zaměstnanec v oblasti auditování a managementu kvality. Cíle 

programu auditu by měly být v souladu s požadavky systému managementu, všech 

zainteresovaných stran a legislativou. Základními funkcemi pro řízení programu auditu jsou 

např.[3]: 

 

 Odpovědnost za definování a zavedení programu auditu v prostředí organizace. 

 Odpovědnost za systematické monitorování a přezkoumání efektivnosti a vhodnosti 

programu auditu. 

 Odpovědnost za zlepšování programu auditu. 
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 Odpovědnost za zajištění a poskytování zdrojů, které jsou nutné k realizaci programu 

auditů a jeho zlepšování. 

 Odpovědnost za udržování vhodných záznamů z auditování. 

 

Program auditů má zahrnovat informace a zdroje nezbytné k organizování a provádění 

auditů efektivním a účinným způsobem v rámci specifikovaných časových rámců[6]. 

Základní postupy, které je nutno uskutečnit při realizaci programu auditu a jeho řízení 

jsou[2]: 

 

1. Plánování a časové rozvrhování auditů. 

2. Zajišťování odborné způsobilosti auditorů. 

3. Výběr vhodných týmů auditorů a přidělení rolí odpovědností a pravomocí. 

4. Realizace auditů. 

5. Realizace následných auditů, pokud jsou nutné. 

6. Udržování vhodných záznamů z auditu. 

7. Monitorování a přezkoumávání vhodnosti a efektivnosti programu auditu. 

8. Podávání zpráv vrcholovému vedení organizace. 

 

 

2.3.3 Postup provádění auditu 

 

Účastníky kteréhokoliv auditu jsou klient, auditor a prověřovaný, o kterých jsem se 

zmínila již v úvodu. Jedná-li se o interní auditování, klientem je výhradně vrcholové vedení 

organizace. Auditor je aktivní účastník procesu auditování a prověřovaný zastupuje 

prověřované organizační jednotky. Pokud nejsou členové auditorského týmu způsobilí pro 

auditování některých specifických procesů, může být k auditu přizván technický expert, 

který však není členem auditorského týmu[2]. 

Aby byl audit úspěšný, je důležité stanovit přesné pravomoce a odpovědnosti 

jednotlivým účastníkům auditu. Obvyklé postupy při auditování jsou následující[10]: 



18 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Obr. č. 7 Základní postup při auditování [10] 

Zprvu je určen vedoucí týmu auditoru, který pak může určit další členy auditorského 

týmu. Klient udává cíle auditu. V zahajovací fázi dochází také k prvotnímu kontaktu 

s auditovaným neboli notifikaci auditovaného, kdy se v dostatečném předstihu nahlásí 

vedoucí týmu auditorů zástupcům prověřovaných oblastí a procesů, že audit bude 

vykonán[10].  

Ve fázi přezkoumání dokumentů se vedoucím týmu auditorů nebo samotným týmem 

auditorů zjišťuje, zda jsou k dispozici všechny potřebné materiály pro vykonání auditu jako 

normy, směrnice či příručka jakosti.  

V další fázi se vypracuje operativní plán auditu, který obsahuje podrobný rozpis 

jednotlivých procesů a činností managementu kvality, kdy, kde a kým budou auditovány. 

V tomto plánu se také nachází vlastní příprava všech členů auditorského týmu ke zkoumání 

přímo na místě. Typickým nástrojem, který auditoři používají, jsou tzv. check-listy, což jsou 



19 

 

auditorem předem připravené otázky, které pak auditora při auditování na místě vedou. Tyto 

seznamy otázek by měly pokrývat všechny požadavky systému managementu kvality 

prověřované oblasti. Check-listům se budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách[8]. 

Podstatou auditorských činností na místě je sběr a analýza dat o prověřovaných 

oblastech, porovnávání postupů v kritériích se skutečným stavem v prověřované oblasti, 

formulace všech zjištění z auditu a předběžná příprava závěru z auditu. 

Všechna zjištění a závěry z auditu po ukončení auditování zpracuje přímo na místě tým 

auditorů formou závěrečné zprávy z auditu, jejíž doporučený obsah je uveden v normě ISO 

19011. Zpráva musí být oznámena vlastníkům auditovaných procesů, vedoucím 

jednotlivých organizačních jednotek a musí s ní být seznámeno také vedení organizace. 

Zpráva z auditu je důvěrným dokumentem, se kterým by neměli byt seznámeni zákazníci, 

dodavatelé apod. Řídící pracovníci by měli projednat závěry ze zprávy z auditu a navrhnout 

a uskutečnit vhodná opatření k nápravě, jejichž účinnost může ověřit následný audit[10]. 

 

2.4. Nástroj auditu – Check-list 

 

Nástroje, které se využívají při přípravách i průběhu interních auditů jsou různé, jedním 

z nejhodnotnějších jsou check-listy, o kterých jsem se zmiňovala v předchozí kapitole. 

Tento kontrolní seznam otázek by neměl být auditorem používán jako scénář, měl by 

ověřovat vstupy do procesů a efektivnosti výstupů, auditor by jej měl používat jako 

průvodce auditu. U auditů založených na procesu by měly být položeny zejména otázky 

[11]: 

 

 Metriky [11]: 

Kým jsou sledovány tyto metriky? 

Které metriky určují, zda proces je či není efektivní? 

Jakým způsobem jsou metriky hodnoceny? Jsou definovány cíle či úkoly? 

Jsou vaše cíle plněny? Jestliže ne, existují plány pro dosažení těchto cílů? 
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 Účastníci [11]: 

Kdo je účastníkem tohoto procesu? 

Jsou těmto účastníkům oznámeny jejich pravomoce a odpovědnosti? 

Má každá z těchto funkcí své požadavky na odbornou způsobilost? 

Jsou účastníci proškoleni, aby byly požadavky na odbornou způsobilost splněny? 

Existují záznamy o proškolení všech nových zaměstnanců?  

Jakým způsobem hodnotíte, zda je školení efektivní? 

 

 Informace [11]: 

Jakých metod a postupů se využívá v tomto procesu? 

Můžete je, prosím, předložit? 

Je tato dokumentace vhodná a použitelná? Pokud ne, je příliš obsáhlá či naopak? 

Jaké další informace tento proces potřebuje? 

Jsou tyto informace s přesností k dispozici včas? 

 

 Nástroje, hardware, software, zařízení, materiály a díly [11]: 

Které nástroje, materiály, zařizení, harware, software používáte pro tento proces:? 

Jsou vždy k dispozici? 

Vznikají nějaké opakující se problémy s tímto související? 
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3 Analýza současného stavu na VŠB-TU Ostrava 
 

VŠB-TU Ostrava je ve spojení s činností montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB 

v Příbrami. Tradičními se však v českých zemích staly montánní výuky, rozvoj těžby 

nerostů a jejich zpracování. V roce 1865 získalo montánní učiliště označení Báňská 

akademie a další vydávané statuty uznaly Báňskou akademii jako plnoprávnou vysokou 

školu. V roce 1904 pak byly zavedeny státní zkoušky pro získání práva promočního 

udělováním titulu Dr.mont. a také titulu Magnifience, což byl titul přiznaný rektorovi. Do 

roku 1938 byla Vysoká škola bánská jedinou v ČSR, která vlastnila montánní odborníky. Od 

roku 1989 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava uskutečnila svou 

transformaci na moderní Technickou univerzitu s nabídkou studia na Ekonomické fakultě. 

Kromě Fakulty strojní, Fakulty hornicko-geologické a Fakulty metalurgie a materiálního 

inženýrství během posledních třinácti let vznikly tři nové fakulty, které umožňují studium 

technických oborů. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. V současné době VŠB-TU spolupracuje s vládními 

organizacemi a samosprávou, zahraničními a tuzemskými vysokými školami, vědeckými 

institucemi a jednotlivci[24]. 

 

 

Obr. č. 8 VŠB-TU Ostrava [24] 
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3.1 Systém managementu kvality na VŠB-TU Ostrava 

 

Již od roku 2003 je na VŠB-TU Ostrava zaveden systém managementu kvality jako 

nedílnou součástí řízení univerzity v rámci zdůraznění kvality vzdělávání a také z důvodu 

zvýšení konkurence v oblasti VŠ. SMK a certifikace byly na VŠ zaváděny postupně, prvně 

jako pilotní projekt na FEI, poté pak jako aplikační projekty na ostatních fakultách a v roce 

2007 byl SMK zaveden v celounverzitních útvarech a následná certifikace VŠB-TUO jako 

celku[23]. 

Za nejvhodnější z koncepcí systému managementu kvality byla zvolena koncepce na bázi 

normy ISO 9000 pro následující důvody[25]: 

 

 Osvědčení zavádění SMK na bázi norem ISO 9000 v mnoha výrobních i 

nevýrobních organizacích. 

 Zavedení SMK dle mezinárodního standartu se osvědčilo. 

 Možné přínosy při zavedení na VŠ. 

 Díky certifikátu umožňuje SMK komunikovat vzhledem k partnerům VŠ, že způsob 

řízení VŠ odpovídá mezinárodně uznávaným standardům. 

 

Za certifikační orgán bylo zvoleno CQS, což je Sdružení pro certifikaci systémů kvality. 

Certifikáty pro VŠ se vystavují na základě certifikačních auditů. Dozorové audity pak 

prověřují udržování systému managementu kvality. VŠB-TU Ostrava je nositelem 

certifikátu ISO 9001. 

 

3.2 Popis systému řízení 

 

Dokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný systém řízení je realizován na všech 

pracovištích univerzity, založen na principu neustálého zlepšování jeho efektivnosti. 

Mezi dílčí procesy univerzity patří[18]: 

 Hlavní procesy: zajišťují produkty zákazníkům univerzity. 

 Řídící procesy: zprostředkovávají chod univerzity. 
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 Procesy řízení zdrojů: zajištují zdroje potřebné pro univerzitu. 

 Pomocné procesy: podporují efektivnost předcházejících dílčích procesů. 

 

Obr. č. 9 Mapa procesů VŠB-TUO [18] 

Z mapy procesů můžeme vidět, jak se dílčí procesy dělí a odkazy na procesy. V 

řízených dokumentech jsou u procesů popsány definice vstupů, výstupů, regulátorů a zdrojů 

a také definice požadavků zákazníka. Procesy se popisují taktéž pomocí vývojových 

diagramů, jak můžeme vidět na obrázku v příloze č. 1, kde je popsán průběh procesu 

bakalářského studia od přijímacího řízení po řádné ukončení studia. 

Pro většinu procesů jsou stanoveny cíle a hodnotí se jejich efektivnost pomocí nastavených 

kritérií. Efektivní průběh procesu má na starosti jeho vlastník, který odpovídá za[18]: 

 udělování odpovědností za činnosti v rámci procesu, 
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 hodnocení efektivnosti procesu, 

 zjišťování možných rizik procesu. 

 

3.3 Interní audity na VŠB-TU Ostrava 

 

Interní audity na VŠ realizují proškolení pracovníci, kteří jsou nezávislí na 

auditovaných úsecích a činnostech a jsou povinni dodržovat Etický kodex interního 

auditora, který je rozdělen na dvě části[19]: 

 základní zásady: týkají se profese a praxe interního auditu. Řadíme mezi ně 

integritu, objektivitu, důvěrnost a kompetentnost. 

 pravidla jednání: týkají se normy chování, které je od interního auditora očekáváno.  

 

Interní audity na VŠ jsou dvojího typu a to na úrovni fakult, kdy audit provádějí interní 

auditoři z příslušných fakult a na úrovni celouniverzitní, kdy jsou interní auditoři pověřeni 

rektorem. Pro jednotlivé fakulty jsou vytvořeny programy interních auditů, které jsou 

plánovány s ohledem na stav a důležitost procesů, které se mají podrobit auditu. Kromě 

programu jsou stanovena také kritéria auditů, předmět auditů, četnost a metody[23].  

 

3.4  Postup provádění interních auditů 

 

Při interním auditování se VŠ řídí normami ČSN EN ISO 19011, ČSN EN ISO 9001 a 

manuálem interního auditu a kontroly na VŠB-TUO. U auditování činností, které garantuje 

vedení fakulty či univerzity se lze dohodnout s příslušnými auditory o provedení interního 

auditu s auditory z jiných pracovišť[19]. Hlavní cíle a priority jsou uvedeny v strategickém 

plánu zpracovaném na období tří let a v ročním plánu, který se zpracovává na základě plánu 

strategického [20]. 
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3.4.1 Řízení programu auditu 

 

 

Návrh programu auditů 

Návrh programu auditů se na současný rok sestavuje vždy do konce března, sestaven je 

garantem procesu auditů, který současně zohledňuje výsledky předchozích auditů, analýzu 

rizik určitého procesu a potřeby vedení fakulty či univerzity[20]. 

 

Projednávání programu auditů 

V této fázi se určí harmonogram procesů a připomínky k procesům, které může garant 

procesu auditů zpracovat do programu auditů. Program auditů společně s garanty 

auditovaných oblastí garant procesu také naplánuje[23]. 

 

Obr. č. 10 Postup auditování na VŠB-TUO [23] 
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Schválení programu 

Schválením programu se pak zabývá děkan příslušné fakulty nebo rektor univerzity. 

Publikování programu auditu 

Program auditu se vyskytuje na webových stránkách školy. 

Realizace auditu 

Audity jsou realizovány podle harmonogramu programu auditů, který se po ukončení auditů 

aktualizuje. 

Monitorování interních auditů 

Realizace programu auditů se monitoruje celý rok, může docházet ke změnám termínu, 

rozsahu auditů či začlenění nového auditu do procesu. Do konce února pak zpracuje garant 

procesu auditů zprávu o interních auditech za uplynulé období. Zpráva pak slouží jako 

podklad k přezkoumání systému kvality na fakultě či univerzitě[20]. 

 

3.4.2 Realizace auditů 

 

Realizace auditů na VŠ je znázorněna pomocí vývojového diagramu viz. příloha č.2. 

Vypracování plánu auditu 

Plán auditu pro příslušný audit vypracuje vedoucí auditor, který je uvedený v programu 

auditu. 

Schválení plánu auditu 

Minimálně 5 pracovních dnů před zahájením auditu se plán auditu projedná a vedoucí 

auditor spolu s garantem auditované oblasti se dohodnou na[23]: 

 stanovených cílech auditů, 

 sestavení auditorského týmu, 

 přítomnosti potřebných pracovníků u auditování, 

 rozsahu auditu, místa konání a doby trvání. 



27 

 

 

Veškeré změny plánu auditů musí být pečlivě zdokumentovány. 

 

Schůzka auditního týmu 

Na této schůzce se diskutuje o plánovaném průběhu, cílech a povinnostech členů auditního 

týmu. 

 

Předběžný průzkum 

V této fázi si členové auditního týmu prostudují veškeré podklady auditovaného procesu. 

Zahajovací jednání 

Zde jsou pracovníci auditované oblasti seznámeni s postupem při uskutečňování auditu. 

Realizace auditu 

Členové auditního týmu kontrolují činnosti auditované oblasti, které by měly být v souladu 

s plánem auditu. Když se zjistí nějaké nesrovnalosti, musí tým zhotovit tzv. ,,Záznam o 

nálezu“[22]. 

Příprava závěru z auditu 

Auditní tým si připraví veškeré poznatky, nesrovnalosti a podklady k fázi závěrečného 

jednání. 

Závěrečné jednání 

V této fázi je pracovníkům auditované oblasti sděleno, jak probíhal audit, poznatky 

z průběhu auditu, zjištění nesrovnalostí a výsledky auditu.  

Tvorba závěrečné zprávy z auditu 

Spolu se ,,Záznamy o nálezech“ se vypracuje tzv. ,,Protokol“ z auditu, který vedoucí auditor 

předá garantovi auditované oblasti. Kopie se pak předá garantovi procesu ,,Interní 
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audity“[22]. Zpráva musí obsahovat doporučení, která navrhne auditor na snížení možných 

rizik[23]. 

Vypořádání nálezu z auditu 

Nejpozději do 5 pracovních dnů vypracuje garant auditované oblasti návrh k vypořádání 

nálezu z auditu a také stanoví termíny plnění a odpovědnosti jejich plnění, které uvede v 2. 

části protokolu ,,Záznam o  nálezech.“ Tento návrh musí schválit vedoucí auditor. Audit 

končí odstraněním nálezů z auditu[22]. 

 

 

Obr. č. 11 Řízení programu auditů na VŠB-TUO [23] 
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3.4.3 Řízení týmu auditorů 

 

Obr. č. 12 Řízení týmu auditorů na VŠB-TUO [23] 
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Auditoři musí splňovat podmínky[22]:  

 dosaženo aspoň středoškolské vzdělání, 

 musí být nezávislí vzhledem k auditované oblasti, 

 musí vlastnit osvědčení auditora pro určitou oblast, 

 účastní se alespoň jednoho auditu ročně, přičemž vedoucí auditor alespoň tří auditů 

ročně 

 musí se alespoň 1x za dva roky účastnit školení, které pořádá manažer kvality 

univerzity, kde se vyměňují zkušenosti, a pracuje se s týmy auditorů. Na těchto 

školeních se testují také znalosti. 

 

Sestavení týmu auditorů 

Tým si sestavuje garant procesu, vybere si pracovníky na úrovní fakulty či rektorátu. Pokud 

s jeho návrhem pracovníci souhlasí, stanou se členy týmu auditorů. 

Proškolení auditorů 

Proškolením členů auditovaného týmu se zabývá manažer kvality univerzity. 

Pověření výkonem funkce interního auditora 

Děkan fakulty či rektor univerzity pověřuje interní auditory k vykonávání své činnosti. 

Provádění auditů auditory 

Interní auditoři uskutečňují interní audity v souladu s ,,Programem auditu“ na fakultách či 

celouniverzitních pracovištích[23]. 

Vyhodnocení práce auditorů 

Na konci kalendářního roku vyhodnotí garanti procesu výsledky auditování jednotlivých 

členů svého auditního týmu. Za efektivní činnost interního auditora můžou navrhnout 

odměnu. 
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4 Návrh jednotného check-listu pro provádění interních auditů 
 

V rámci zjištění externích auditů prováděných na VŠB-TU Ostrava je vytýkána nízká 

účinnost interních auditů. Způsobů a nástrojů jak zlepšit účinnost procesu interního 

auditování je mnoho. Jedním z nich jsou kontrolní seznamy otázek, tedy check-list, 

zahrnující všechny oblasti managementu kvality. Kontrolní seznam otázek pro všechny 

procesy je třeba přizpůsobit auditované oblasti. V následujícím návrhu check-listu by byla 

ověřována shoda skutečného stavu s otázkami kontrolního seznamu. Check-list bude 

vytvořen pro jednotlivé oblasti managementu kvality dle nomy ISO 9001[26]. Seznam 

kontrolních otázek bude dále vytvořen pro hlavní procesy výuky a vzdělávání. Otázky 

budou pokládány tak, aby na ně bylo možno odpovědět ano či ne. V check-listu bude pak 

zavedena kolonka ,,důkaz“, díky němuž se budou ověřovat a popisovat tázané činnosti, tedy 

je-li účinnost předmětu otázky v praxi dostatečně prokázána. Otázky pak budou 

vyhodnoceny dle hodnocení v další kapitole. Pole Název kontrolního seznamu je určeno pro 

názvy seznamu otázek jednotlivých oblastí. Kolonky Otázka/Bod kontrolního seznamu jsou 

určeny k otázkám specifickým pro daný proces. V kolonce komentář se pak zaznamenají 

fakta o důkazu. 

 

Tab. č. 1 Návrh kontrolního check-listu 

Název kontrolního seznamu: Vytvořeno: Platnost 

od: 

Platnost 

do: 

Poznámky: 

Č.O. 

Otázka/Bod 

kontrolního seznamu A N Důkaz A SA SN N Body Komentář 

                      

                      

 

  *SA- spíše ano, předmět otázky prokázán jako účinný, nehrozí žádná zvláštní rizika 

 *SN- spíše ne, předmět otázky prokázán málo účinný, mohou nastat rizika 



32 

 

4.1 Seznamy kontrolních otázek 

 

Otázky jsou záměrně pokládány tak, aby na ně nebylo možné jednoznačně odpovědět 

jen ano či ne, a aby bylo nutno systém managementu kvality důkladně prozkoumat. 

 

Všeobecné požadavky 

 Máte zavedený systém řízení kvality? Pokud ano, můžete předložit příručku 

kvality? 

 Máte uděleny výjimky z ISO 9000? Pokud ano, uveďte které. 

 Stanovila VŠ procesy, které jsou potřebné pro QMS? Pokud ano, kde jsou 

popsány? 

 Jsou určeny vzájemné vazby mezi procesy? 

 Má VŠ zavedeny postupy a kritéria pro efektivní řízení a fungování procesů 

QMS? 

 Udržujete metriky pro hodnocení efektivnosti procesu? Pokud ano, kdo se o ně 

stará? 

 Jsou zajišťovány potřebné zdroje a informace potřebné k fungování procesů a 

jejich monitorování? 

 Jaká opatření uplatňujete pro neustálé zlepšování těchto procesů? 

 

Požadavky na dokumentaci 

 Má VŠ zdokumentováno prohlášení o politice kvality a cílech kvality? 

 Přezkoumává se politika kvality z hlediska trvalé vhodnosti? Můžete předložit 

záznamy z ověření shody? 

 Obsahuje dokumentace QMS dokumentované postupy požadované normou ISO 

9001? 

 Existuje nějaká další dokumentace pro efektivní plánování a fungování a řízení 

procesů QMS? 

 Jsou v dokumentaci QMS záznamy o kvalitě požadované normou ISO 9000?  

 Je rozsah dokumentace QMS přiměřen velikosti VŠ, složitostí činností a procesů a 

odborné způsobilosti zaměstnanců? 

 Jsou v příručce kvality odkazy na dokumentované postupy? 
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Řízení dokumentů 

 Jsou vytvořeny dokumentované postupy pro řízení dokumentů potřebných pro 

fungování QMS? 

 Má VŠ zdokumentováno, zda je každý dokument před vydáním 

schválen/neschválen odpovědným zaměstnancem? 

 Existuje směrnice, která stanovuje způsob identifikace, přezkoumání aktualizace a 

zajištění platné revize u řídících dokumentů? 

 

Řízení záznamů 

 Jsou udržovány záznamy potřebné k prokazování shody s požadavky i 

k prokazování efektivnosti QMS? 

 Má VŠ zaveden dokumentovaný postup pro identifikaci, ukládání, ochranu, 

uchování/vypořádání záznamů? 

 Pokud záznamy ukládáte v elektronické podobě, jsou pravidelně zálohovány, aby 

nedošlo k jejich ztrátě? 

 

Během auditu by bylo vhodné, prověřit, zda jsou záznamy a veškeré dokumenty snadno 

dohádatelné, čitelné a zda jsou dostatečně chráněny pro vhodnost svého použití. U 

dlouhodobých záznamů by se také mělo prověřit, zda jsou ukládány a zařazovány správným 

způsobem. 

 

Odpovědnost vedení VŠ 

 Vytvořilo vedení VŠ politiku kvality? 

 Zajišťuje vedení VŠ stanovení cílů kvality? 

 Provádí vedení VŠ přezkoumání QMS školy? Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Politika kvality 

 Odpovídá politika kvality účelům VŠ? 
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 Zahrnuje politika kvality závazek k plnění požadavků a neustálému zlepšování 

efektivnosti QMS? 

 Je politika kvality na VŠ komunikována, aby byla pochopena na všech 

organizačních úrovních? 

 

Plánování 

 Jsou cíle kvality pro útvary/funkce a úrovně na VŠ stanoveny? Pokud ano, jak a 

kým jsou stanoveny? 

 

Odpovědnost a pravomoc 

 Jsou pracovníkům přiděleny pracovní funkce, včetně jejich pravomocí a 

odpovědností? 

 

Představitel managementu 

  Je vedením VŠ pověřen pracovník, kterému byla přidělena pravomoc a 

odpovědnost za řízení kvality? Pokud ano, uveďte, prosím jeho jméno, funkci a 

telefon. 

 

Interní komunikace 

 Udržuje vedení VŠ uvnitř organizace proces komunikace s ohledem na zvýšení 

efektivnosti QMS? Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Přezkoumání systému managementu 

 Zabývá se vedení VŠ při přezkoumání QMS i výsledky předchozích auditů? 

 Zabývá se vedení VŠ při přezkoumání QMS informacemi o organizace zpětnou 

vazbou od zákazníka? 

 Zabývá se vedení VŠ při přezkoumání QMS informacemi o fungování procesů? 

 Zabývá se vedení VŠ při přezkoumání QMS stavem preventivních a nápravných 

opatření a doporučeními ke zlepšení? 

 Zabývá se vedení VŠ při přezkoumání QMS, zda byly splněny úkoly předchozího 

přezkoumání? 
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 Zabývá se vedení VŠ při přezkoumání QMS možnými změnami, které mohou 

ovlivnit QMS? 

 

Výstup z přezkoumání 

 Jsou výstupem z přezkoumání přidělené aktivity pro zlepšení efektivnosti QMS, 

procesů? 

 

Management zdrojů 

 Zajišťuje VŠ zdroje potřebné pro udržování QMS a jeho neustálé zvyšování 

efektivnosti?  

 Poskytuje VŠ zdroje potřebné pro zvyšování spokojenosti zákazníka 

prostřednictvím plnění jeho požadavků? Pokud ano, které zdroje? 

 

Lidské zdroje 

 Je stanovena způsobilost zaměstnanců potřebná k provádění prací zvyšující 

kvalitu služeb? 

 Má VŠ evidovány kompetence, dovednosti a znalosti pro provádění prací 

v dílčích procesech? 

 Zajišťuje VŠ výcvik zaměstnanců? Pokud ano, jak provádí jeho hodnocení?  

 

Odpovědnosti a pravomoce pracovníků by měly být jednoznačně pochopeny, jakékoliv 

výjimky by se měly poznačit do komentářů. Bylo by vhodné zkontrolovat záznamy o 

výcviku zaměstnanců nových pro VŠ i pro danou pozici. Do komentářů by se měly 

zaznamenat jakékoliv příležitosti ke zlepšení efektivnosti výcviku. 

 

 

Infrastruktura 

 Stanovila VŠ infrastrukturu, která je nutná pro dosažení shody s požadavky na 

budovy, pracovní prostředí a související vybavení? 

 Jsou využívány nějaké nástroje, díly, materiály či hardwary a softwary u dílčích 

procesů? 



36 

 

 Jsou tato zařízení nějakým způsobem udržována? Pokud ano, jak? 

 Vznikají nějaké problémy s jakýmkoliv z nástrojů? 

 Plní tyto nástroje požadované potřeby? 

Realizace produktu 

 Plánuje a rozvíjí VŠ procesy nezbytné pro realizaci produktu? Pokud ano, kdo je 

plánuje? 

 Jsou stanoveny cíle a požadavky pro kvalitu výrobku? 

 Jsou při plánování realizace vhodně stanoveny procesy, které mají být zavedeny, 

dokumenty a zdroje specifické pro výrobek? 

 Vede VŠ záznamy, dokazující, že realizační procesy a výsledek splňují 

požadavky? 

 

Procesy týkající se zákazníka 

 Stanovuje VŠ požadavky na produkt, které jsou specifikované zákazníkem? 

 Stanovuje VŠ legislativní požadavky a požadavky závazných předpisů, 

vztahujících se k výrobku? 

 Jsou definovány požadavky na výrobek? Pokud ano, je VŠ schopna požadavky 

splnit? 

 

Komunikování se zákazníkem 

 Stanovila VŠ způsob, jak komunikovat se zákazníkem s ohledem na předávání 

informací o výrobku? Pokud ano, uveďte příklady. 

 Stanovila VŠ způsob, jak komunikovat se zákazníkem s ohledem na odezvy 

zákazníka včetně stížností? 

 

Návrh a vývoj 

 Je zaměstnancům v průběhu procesu návrhu a vývoje zajištěno efektivní 

komunikování a jsou jasně přiděleny odpovědnosti? 

 Jsou výsledky z návrhu a vývoje přezkoumávány s cílem zhodnotit způsobilost 

plnit požadavky, určit případné problémy a jejich nápravná opatření? 

 Jsou o výsledcích přezkoumání vedeny záznamy? Pokud ano, můžete je předložit? 
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Nakupování 

 Provádí VŠ hodnocení dodavatelů? Pokud ano, jak jsou dodavatelé hodnoceni? 

 Je nakupování prováděno ve shodě se stanovenými požadavky? Jakým způsobem 

je prováděno? 

 Identifikuje VŠ kvalifikované dodavatele? Máte nějaký schválený seznam 

dodavatelů? 

 Jsou objednané produkty či služby definovány spolu s požadovanými termíny 

dodání? 

 

Řízení výroby a poskytování služeb 

 Má VŠ vytvořeny řízené podmínky pro výrobu nebo poskytovanou službu, které 

zahrnují informaci o znacích výrobku, kterých má být dosaženo? 

 Má VŠ vytvořeny řízené podmínky pro výrobu nebo poskytovanou službu, které 

zahrnují potřebné pracovní instrukce, technologické návody apod.? 

 Má VŠ vytvořeny řízené podmínky pro výrobu nebo poskytovanou službu, které 

zahrnují vhodné výrobní zařízení a pomůcky? 

 Má VŠ vytvořeny řízené podmínky pro výrobu nebo poskytovanou službu, které 

zahrnují vhodné měřící a monitorovací zařízení? 

 

Měření, analýza a zlepšování 

 Jsou k měření, analýzám a zlepšování stanoveny vhodné metody? Pokud ano, 

uveďte charakteristické příklady. 

 Jsou k měření, analýzám a zlepšování stanoveny i statistické metody? Pokud ano, 

uveďte které. 

 

Spokojenost zákazníka 

  Provádí VŠ sběr informací o spokojenosti zákazníka a o plnění jejich     

 požadavků? Pokud ano, jakými metodami? 

Interní audit 

 Jsou na VŠ prováděny interní audity kvality? Pokud ano, je možno  vidět    
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  dokumentovaný postup? 

 Je na VŠ osoba odpovědná za provádění interních auditů?  

 Má VŠ  vytvořen časový harmonogram plánu interních auditů z minulých let? 

 Mají auditoři dostatečnou odbornou způsobilost? Pokud ano, můžete předložit 

záznamy o výcviku auditorů? 

   Má VŠ k dispozici zprávy z auditu a zápisy ze závěrečného jednání? 

 Jsou odpovědní pracovníci za auditovanou oblast upozorněni na výsledky 

z auditu? Jakým způsobem? 

 

 

U interního auditu by bylo vhodné vybrat náhodnou zprávu z předchozích auditů a 

zkontrolovat, zda byly realizovány v časovém harmonogramu. Měly by se také ověřit 

záznamy o výcviku a kvalifikaci auditorů dle směrnice, zda auditoři neauditovali své práce.  

 

Monitorování a měření procesů 

 Zavedla VŠ vhodné metody k monitorování a měření procesů QSM? Pokud ano, 

uveďte příklady. 

 Jsou výsledky dostatečné k posouzení, zda procesy splňují svou efektivnost? 

 Jsou přijímána nápravná opatření, není-li výsledků dosaženo? 

Otázky k preventivním a nápravným opatřením 

 Jsou za účelem neustálého zlepšování systému řízení kvality stanovována a 

realizována preventivní opatření? Pokud ano, jakým způsobem proces probíhá? 

 Byla realizována nápravná opatření v uplynulém roce? Pokud ano, kdo jej může 

iniciovat? 

 Je na VŠ odpovědná osoba za dokončení nápravných opatření? 

 Jsou stanovována a realizována taková nápravná opatření, která zamezí opakování 

neshod a slouží k odstranění příčin? 

 Přezkoumává vedení VŠ ve stanovených intervalech systém kvality? Jakým 

způsobem? 

 



39 

 

4.2  Kontrolní seznam otázek pro procesy výuky a vzdělávání 

 

Základní povinnosti garanta procesu 

 Existuje osoba odpovídající za shodu realizace procesu s popisem procesu, za 

monitorování a měření procesu a za provedení analýzy rizik procesu? 

 Existují zákazníci procesu? 

 Existuje klíčový vstup pro tento proces? 

 Existuje klíčový výstup pro tento proces? 

 Jsou využívány zdroje? 

 Jsou pro tento proces určeny regulátory? 

 Je stanoveno objemové hledisko? 

 Jsou stanovena kritéria pro měření a monitorování procesu? 

 

Příprava přijímacího řízení 

 Je zpracován materiál o organizaci studia? 

 Existují informace, které mohou charakterizovat bakalářské studium? 

 Je využíván určitý informační systém, zachycující data potřebná k přijímacímu 

řízení? 

 Provádí uchazeč o studium vyplnění přihlášky? 

 Je uchazeč informován o případné chybě v přihlášce ke studiu? 

 Existují nějaká pravidla pro přijímání ke studiu? 

 Existuje systém vyhodnocení pro přijetí uchazeče? 

 Dochází ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení? 

 

Zápis do prvního ročníku 

 Je zajištěna imatrikulace pro studenty prvního ročníku? 

 Může si garant předmětu určit maximální počet studentů ve skupině? 
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 Existuje pověřená osoba, která kontroluje správnost rozvrhu a zajištění výuky? 

 Je umožněn vyučujícím zápis zápočtu, klasifikovaných zápočtů do IS EDISON? 

 Jsou stanoveny pravidla pro vykonání vlastní zkoušky? 

 Je po úspěšném absolvování zkoušky studenta proveden zápis jeho výsledků do 

výkazu o studiu? 

 Je umožněna tvorba osobního studijního plánu pro další semestr nebo ročník? 

 Je možnost získat individuální studijní plán? 

 

Kontrola studia 

 Kontrolují se průběžně výsledky studia? 

 Může student průběžně sledovat stav svého studia? 

 Je umožněna oprava a úprava předmětů? 

 Je student povinen odevzdat ke kontrole výkaz o studiu? 

 

Zápis do dalšího ročníku 

 Může si student upravit svůj studijní plán? 

 Provádí se synchronizace mezi IS EDISON a výkazem o studiu? 

 

Opakování ročníku 

 Je umožněno studentům opakovat ročník? 

 Je studentům dána možnost navrhnout si další postup studia? 

 

Přerušení studia 

 Je nutné k podání žádosti o přerušení studia udat důvod? 

 Má student možnost podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkanovi? 

 Započítává se studentovi doba přerušení do celkové doby studia? 
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 Je možné si prodloužit dobu přerušení studia? 

 

Zanechání studia 

 Musí student podat prohlášení o zanechání studia? 

 Provádí se ukončení studia písemnou formou? 

 

Ukončení studia (vynucené) 

 Poskytuje studijní oddělení studentovi informace o ukončení studia? 

 Může student žádat o přezkoumání rozhodnutí? 

 Jsou studijní materiály bývalého studenta archivovány? 

 

Příprava na Státní závěrečnou zkoušku 

 Vypisuje děkan témata závěrečných prací? 

 Existují zásady pro vypracování bakalářské práce? 

 Je vždy stanoven termín odevzdání bakalářské práce? 

 Je vedoucí bakalářské práce povinen vypracovat odborný posudek? 

 Je zabezpečená příprava Státních závěrečných zkoušek? 

 Provádí se kontrola studia studenta? 

 

Státní závěrečná zkouška 

 Začíná Státní závěrečná zkouška obhajobou závěrečné práce? 

 Je stanoven časový limit na vykonání Státní závěrečné zkoušky? 

 Je student seznámen s výsledkem státní závěrečné zkoušky? 
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Ukončení studia (řádné) 

 Považuje se za ukončení studia den, kdy byla vykonána Státní závěrečná 

zkouška nebo její poslední část? 

 Je povinností studijního oddělení připravit diplom a dodatek k diplomu? 

 

Přestup na jiný obor/program v rámci fakulty 

 Je nutná žádost o přestup v písemné formě? 

 Je nutné vyjádření garantů stávajícího i nově zvoleného oboru? 

 

4.3 Vyhodnocování check-listu 

 

Na základě shodnosti či neshodnosti současného stavu s otázkami kontrolního seznamu 

se auditor rozhodne, zda systém managementu kvality: 

 nesplňuje stanovené podmínky s body 0, 

 spíše nesplňuje stanovené podmínky s body 2, 

 spíše splňuje stanovené podmínky s body 4, 

 splňuje stanovené podmínky s body 6. 

 

     Tab .č. 2 Bodové hodnocení kontrolních otázek check-listu 

 

 

 

 

Procentuální plnění požadavků by se pak stanovilo jako podíl součtu počtu bodů 

dosažených za jednotlivé otázky a součet všech možných dosažených bodů a vynásobení 

100. 

 

Předmět otázky Bodové ohodnocení odpovědí 

Je v SMK plně stanoven Ano Ano Ano Ano  Ne 

Důkaz Ano SA SN Ne Ne 

Počet bodů 6 4 2 0 0 
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Stupeň splnění prvku systému managementu kvality se tedy vypočte jako[27]: 

 

  
součet počtu bodů dosažených za jednotlivé otázky

.100
součet všech možných dosažených bodů

spsS  [%] 

 

 

Tab. č. 3 Procentuální hodnocení check-listu 

Souhrnný stupeň plnění požadavků QMS 

0-60% Nesplňuje požadavky 

60-79,999% Spíše nesplňuje požadavky 

80-89,999% Spíše splňuje požadavky 

90-100% Splňuje požadavky 

 

 

Díky procentuálnímu plnění požadavků bude prokázáno, zda je systém managementu 

kvality dostatečně účinný a pokud ne, ukáže, v kterých oblastech je třeba zapracovat a 

přijmout nápravná opatření, aby výsledky z následujícího auditu byly příznivější. 
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5 Závěr 
 

 Výsledkem této bakalářské práce je návrh seznamu kontrolních otázek pro interní 

auditování na VŠB-TU Ostrava a také check-listu, který není na VŠ zaveden. 

 Seznamy kontrolních otázek byly navrženy tak, aby zahrnovaly oblasti sytému 

managementu kvality, a aby ověřovaly shodu s požadavky normy ISO 9001, dokumentaci 

požadovanou ISO 9001 a sounáležitosti např. v příručce kvality. Otázky byly pokládány tak, 

aby byl systém managementu kvality důkladně prozkoumán a prověřen. Seznam kontrolních 

otázek pro hlavní proces výuky a vzdělávání byl rovněž formulován tak, aby zahrnoval 

prověření všech důležitých činností v průběhu studia na VŠ. Navržený check-list by měl 

auditorům usnadnit práci a časové zdroje při přípravě programu auditů, měl by být 

pomocným průvodcem při procesu auditování. Auditoři se tak nemusí příliš důkladně na 

audit připravovat a snaží se systém pochopit. Bodové a procentuální vyhodnocování check-

listu je navrženo tak, aby ověřovalo, zda je či není systém managementu dostatečně 

stanoven a prokázán jako dostatečně účinný. 
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Příloha č. 16 Kontrolní seznam otázek, Výuka a vzdělávání – Zápis do ročníku, Kontrola studia, 

Opakování ročníku 
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Příloha č. 17 Kontrolní seznam otázek, Výuka a vzdělávání – Přerušení studia, Zanechání studia, 

Ukončení studia (vynucené) 
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Příloha č. 18 Kontrolní seznam otázek, Výuka a vzdělávání – Příprava na Státní závěrečnou 

zkoušku, Státní závěrečná zkouška, Ukončení studia (řádné) 
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Příloha č. 19 Kontrolní seznam otázek, Výuka a vzdělávání – Ukončení studia (řádné), Přestup 

na jiní obor/program v rámci fakulty 
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