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Zodpovedá záverečná práca uvedenému zadaniu v plnom rozsahu?  

Zadanie práce bolo nasledovné: Predložená práca sa zaoberá vo svojej  teoretickej časti 
procesom certitfikačného a recertifikačného auditu, prácou s nezhodami zistenými počas 
týchto auditov, základnými požiadavkami ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality, v 
praktickej časti popisom nezhôd zistených pri tomto type auditov, ich analýzou a 
odporúčaniami na ich odstránenie. Študentka splnila ciele stanovené v zadaniu práce v plnom 
rozsahu. 

Ako hodnotíte predloženú záverečnú prácu z hľadiska štruktúry a nadväzností 

jednotlivých častí práce, prípadne ich úplnosti? 

Jednotlivé časti bakalárskej práce na seba logicky nadväzujú, a sú spracované v dostatočnom 
rozsahu, ktorý zodpovedá zameraniu práce. Zadaná téma je spracovaná ucelene z hľadiska 
teoretickej a praktickej časti. 

Základné celkové zhodnotenie záverečnej práce 

Bakalárska práca je v súlade so zadaním členená do stanovených kapitol vrátane úvodu a 
záveru. Cieľom práce je návrh možných odporúčaní pre organizácie, na základe 
vyhodnotenia najčastejších nezhôd v rámci certifikačných alebo recertifikačných auditov pri 
prechode na novú normu ČSN EN ISO 9001:2016. Na dosiahnutie tohto cieľa autorka volila 
metódy analýzy a syntézy poznatkov získaných pri týchto auditoch, rozhovormi s 
certifikačnými audítormi a hodnotiteľmi výsledkov auditov. 



V teoretickej časti študentka stanovila teoretické východiská: požiadavky ISO 9001:2015 na 
systém manažérstva kvality, popis procesov certifikačného a recertifikačného auditu, 
nezhody z auditu a ich vplyv na výsledok certifikácie. 

V praktickej časti analyzovala zistené nezhody na vybranej vzorke certifikovaných 
organizácií využitím Paretovej analýzy a na základe jej výsledkov sa zamerala na kľúčové 
oblasti s najväčším počtom nezhôd. Pre tieto oblasti navrhla aj na základe skúseností a 
rozhovorov s audítormi odporúčania ako tieto slabé miesta zlepšiť.  

Ďalšie poznatky, kritické pripomienky  

Po obsahovej stránke neboli v diplomovej práci zistené žiadne závažné nedostatky.  

Nové poznatky ktoré práca prináša? 

Táto záverečná práca je v kontexte revidovaných požiadaviek ISO 9001:2015, zistených 
nedostatkov a navrhnutých opatrení veľmi aktuálnou a v podstate prináša mnoho nových a 
užitočných poznatkov pre organizácie zvažujúce certifikáciu systému manažérstva kvality. V 
prípade zväčšenia vzorky skúmaných organizácii a zistených nezhôd v rámci ďalšieho 
výskumu by boli výsledky vhodným materiálom pre manuál implementácie systému 
manažérstva kvality.     

Aká je vhodnosť výberu a využitie študijných prameňov? 

Autorka cituje 17 literárnych zdrojov. Je trocha na škodu veci, že  v rámci rešerše nezvolila 
viac zahraničných a voľne dostupných internetových zdrojov a mohla tak obohatiť teoretické 
východiská aj o prínosy systémov manažérstva kvality a samotnej certifikácie podľa ISO 
9001. Ako príklady uvádzam: 

Benefits of the ISO 9001 and ISO 14001 standards: A literature review 
Juan José Tarí, José Francisco Molina-Azorín, Iñaki Heras 
Journal of Industrial Engineering and Management 
JIEM, 2012 – 5(2): 297-322 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-8423 
 
Improving business performance with ISO 9001: a review of literature and business practice 
Mihalj Bakator, Dragan Ćoćkalo 
European Journal of Applied Economics 
EJAE 2018, 15(1): 83-93 

 
ISO 9001:2015 edition- management, quality and value 
Luís Fonseca, José Pedro Domingues 
International Journal for Quality Research 11(1) 149–158 
 
Celkovo však považujem množstvo a zoznam použitej literatúry za primeraný bakalárskej 
práci,  citácie sú uvedené správne a všetky sú uvedené v zoznamu použitej literatúry. 
 
 
 
 



Hodnotenie formálnej stránky  

Práca obsahuje všetky formálne náležitosti dané zásadami pre vypracovanie bakalárskej 
práce. Objavili sa však aj drobné formálne chyby: 

1. Napr. na strane 13, kapitola 1, autorka uvádza, že: “ základem QMS je 8 principů s 
požadavky viz kapitola 3.1, které po aplikaci požadavků těchto principů do 
společnosti umožní organizaci aplikovat procesní přístup řízení organizace a mohou 
pomoci vedení organizace nastavit vhodný základ pro podnikání a následné řízení 
organizace. Jednotlivé požadavky na systémy managementu jsou popsány v kapitole 
3.1.” Zrejme tým mala na mysli kapitolu 1.1. 

2. Na strane 34 autorka najprv uvádza skratku metodiky SQDC a až následne ju 
ozrejmuje v ďalšom texte. Správne by mala byť vložená aj v zozname skratiek.  

3. V zozname pojmov uvádza autorka znak jakosti s odvolávkou na zdroj č. 16, avšak v 
texte cituje pojmy efektívnosť a účinnosť. Zrejme by v zozname pojmov mali 
figurovať práve tieto dva uvedené v texte. 

4. Prevzatý obrázok č.1 je v nevyhovujúcej kvalite, autorka mala radšej vhodne 
prekresliť.   

Aké je praktické využitia výsledkov práce? 

Táto záverečná práca sa dá využiť v rámci ďalšieho skúmania v danej téme na väčšej vzorke 
organizácii a môže byť vhodným vstupným materiálom pre manuály na implementáciu 
systémov manažérstva kvality resp. prípravu školiacich materiálov pre organizácie.  

Námety a otázky do diskusie v rámci obhajoby práce 

V rámci obhajoby bakalárskej  práce by mala študentka zodpovedať na nasledujúce otázky:  

1. Aké sú podľa autorky práce najväčšie prínosy funkčného a certifikovaného systému 
manažérstva kvality pre samotnú organizáciu? 

2. Sú na základe skúseností autorky nezhody zistené pri auditoch prijímané vrcholovým 
vedením ako príležitosť na zlepšenie alebo ako “nutné zlo” v rámci auditu? 

3. Aké kritériá a metódy môže organizácia s implementovaným a certifikovaným 
systémom manažérstva kvality využívať na zaistenie efektívneho fungovania svojich 
procesov? 

Celkové hodnotenie práce 

Predloženú záverečnú prácu považujem za vypracovanú v súlade s jej zadaním a ciele, ktoré 
si autorka stanovila v práci za splnené. Po starostlivom preštudovaní a zhodnotení odporúčam 
túto prácu k obhajobe a hodnotím ju známkou výborne. 

 

V Piešťanoch dňa 16.5.2019     Podpis oponenta: Juraj Kliment v.r. 
   


