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1 ÚVOD 

 Oblast zajišťování a hodnocení kvality ve vysokém školství tvoří velmi komplexní 

a složitou problematiku. Celosvětový vývoj terciárního vzdělávání v posledních desetiletích 

směřuje ke snižování podílu státu na řízení vysokých škol a podporuje tak jejich samostatnost 

a autonomii. S tímto vývojem vedoucím k decentralizaci a přesunu řady kompetencí 

na vysoké školy samotné úzce souvisí úsilí vysokých škol o dosažení co nejvyšší míry kvality 

jimi vykonávaných činností. 

 Pojem kvalita vysokých škol je do značné míry chápan různými zájmovými 

skupinami rozdílně. Tyto názory se vyvíjejí postupem doby a v návaznosti na měnící se 

požadavky společnosti. Také způsoby, metody a mechanismy hodnocení kvality a následné 

využívání získaných výsledků nejsou doposud systematicky definovány. Proto je třeba zvážit, 

jaká kriteria a ukazatele zvolit pro monitorování stavu a vývoje v zásadních oblastech 

činnosti instituce, jak dosáhnout, aby byly k dispozici co nejkonkrétnější údaje a podklady, 

jak je interpretovat a vzájemně provázat při analýze vlastní činnosti a výsledků. 

 Tato disertační práce je zaměřena na oblast systémů managementu kvality 

ve vysokém školství. První kapitola představuje základní principy a koncepce řízení kvality 

se zaměřením na systémy řady ISO 9000, TQM a EFQM, jejich strukturu a způsoby 

implementace. 

 S cílem analyzovat základní koncepce kvality v oblasti terciárního vzdělávání uvádím 

v druhé kapitole DP podrobný popis aplikovaných metod systému managementu kvality 

realizovaných na třech veřejných a jedné soukromé vysoké škole (FS VŠB-TU Ostrava, UTB 

ve Zlíně, VUT v Brně, MVŠ v Olomouci). Rozbor byl proveden na základě kriterií 

stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí 

činnosti, jako prioritního dokumentu pro východisko pojetí kvality a odpovědnost za její 

zajišťování. Dále bylo vypracováno kritické srovnání zjištěných dat a celkové zhodnocení 

přístupů jednotlivých univerzit ke kvalitě. Jako příklad dobré praxe uvádím podrobnější 

pohled na aplikaci systému řízení kvality na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, která byla v roce 2005 úspěšně certifikována dle ISO 9001 a je vítězem 

Národní ceny České republiky za jakost z roku 2007. Součástí kapitoly je také analýza 

britského modelu řízení kvality na vysokých školách a její kritické srovnání s českým 

vysokoškolským prostředím. 

 Stěžejní část práce se zabývá vytvořením struktury ukazatelů pro sebehodnotící 

procesy a komplexním posouzením systému managementu kvality v sektoru terciárního 
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vzdělávání. V této kapitole uvádím konkrétní příklad implementace EFQM modelu na FS 

VŠB-TUO respektující devět základních kriterií, podle kterých je model členěn. První část 

tvoří nástroje a prostředky a poskytují návod na to, jak lze dosahovat nadprůměrných 

výsledků. Dosahované výsledky jsou pak posuzovány ve zbylých čtyřech kritériích. Tyto 

výsledky jsou východiskem pro určení klíčových a doplňujících ukazatelů při aplikaci EFQM 

modelu na vysokoškolských institucích pomocí nichž jsem vytvořila metodický podklad 

pro sebehodnocení vysokoškolských organizací. 

  Jako součást budování fungujícího systému řízení kvality na FS VŠB-TUO byl v roce 

2004 spuštěn benchmarkingový projekt strojních fakult České a Slovenské Republiky. 

V závěru páté kapitoly předkládám soubor stanovených ukazatelů výkonnosti organizace, 

uvádím výsledky projektu a vizi jejího dalšího rozvoje.  

2 Cíle doktorské diserta ční práce 

 Disertační práce se zaměřuje na oblast managementu kvality vysokých škol 

analyzující odlišné přístupy této koncepce v různých prostředích vzdělávacích institucí 

za účelem stanovení systematických řídicích a hodnotících postupů monitorování výkonu 

a zajištění vyšší kvality. 

 Cíle disertační práce lze rozčlenit do následujících dílčích částí: 

• Definovat základní principy a koncepce managementu kvality se zaměřením 

na specifika zavádění tohoto přístupu v oblasti vysokého školství. 

• Popsat aplikované metody systému managementu kvality realizované na vysokých 

školách a specifikovat způsob jejich využití při řízení.  

• Kriticky porovnat realizované přístupy v rámci systému managementu kvality.  

• Navrhnout a vytvořit systém nástrojů pro sběr, uchovávání, vyhledávání 

a zpracovávání informací z dotazníkových šetření za účelem hodnocení systému řízení 

vysoké školy. 

• Vytvořit strukturu ukazatelů pro sebehodnotící procesy jako metodický podklad 

při zavádění systému managementu kvality na vysokých školách. 

• Komplexně posoudit systém managementu kvality a vytvořit podklad pro fungující 

systém managementu kvality vysokoškolských vzdělávacích institucí. 
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3 Základní principy a koncepce systému 
managementu kvality 

3.1 Směry řízení kvality v České republice 

 Česká republika zaznamenala vývoj výše uvedených koncepcí od devadesátých let. 

Potřeba věrohodného řízení v souladu s praxí obvyklou v zahraničí nejlépe odpovídala právě 

certifikaci podle norem ISO. Nárůst organizací, které zavedly systém řízení kvality podle 

standardů ISO je patrný ve všech oborech nejvýrazněji pak u automobilového průmyslu, 

elektrotechniky, stavebnictví a potravinářství. 

 Od roku 2000, kdy se uskutečnila revize těchto norem je patrný nárůst i u organizací 

podnikajících ve službách stejně jako v oborech veřejné správy, školství, cestovního ruchu, 

úklidových služeb a dalších. V České republice již více než 15 000 firem zavedlo systém 

řízení kvality podle ISO norem a úspěšně prošlo certifikací. [ISO, 2010] 

 K systém řízení kvality na úrovni plnění požadavků standardů ISO se však v důsledku 

dalšího vývoje začaly aplikovat filosofii TQM. Snahy o sjednocení a kodifikaci těchto 

přístupů našly odezvu i u nás a v roce 1995 byl představen Program Ceny České republiky 

za jakost, který respektuje a vychází z modelu EFQM a soutěže o evropskou cenu kvality. 

V roce 2001 byl tomuto programu udělen vládou České republiky statut Národní ceny ČR 

za jakost. [SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY, 2010] 

 Tyto modely zaznamenaly veliký přínos organizacím ze všech ekonomických oborů 

a model Národní ceny slouží jako kritérium a metodický návod pro řadu podniků a firem, 

které usilují o zlepšení svého výkonu. Systém ověřuje efektivnost a jakost všech činností 

organizace, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické 

úspěšnosti.  

 Struktura hodnocení kvality je v České republice zakotvena také v systémech 

akreditace. Toto oficiální uznání potvrzuje, že subjekt akreditace je způsobilý provádět 

specifické činnosti. [ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, 2010] V České republice plní 

tuto roli Český institut pro akreditaci.  

  Od konce devadesátých let je patrný zájem státu zabývající se problematikou 

kvality. S cílem vytvořit v České Republice prostředí, ve kterém bude kvalita běžnou součástí 

života společnosti, přijala vláda v roce 2000 dokument Národní politika kvality, který poprvé 

naformuloval vztah státu k potřebám rozvoje kvality.  
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3.2 Koncepce systému managementu kvality na bázi no rem 

ISO 

 Sada norem věnovaných výhradně požadavkům systémů kvality byla poprvé 

zveřejněna Mezinárodní organizací pro normy ISO v roce 1987. Původně pětice norem řady 

9000 označovaných jako normy ISO řady 9000:1987 tvoří v současnosti širokou škálu 

systémových standardů. 

 Charakteristické rysy původní koncepce 

� Normy ISO mají generický charakter, tj. nezávisí na charakteru procesů, ani 

na povaze výrobků – jsou aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, tak 

i v podnicích služeb, bez ohledu na jejich velikost. 

� Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, kdy 

se dodavatel zaváže odběrateli, že aplikuje u sebe systém kvality podle těchto norem, 

se stává norma pro daného producenta závazným předpisem. 

 V roce 1994 došlo k první revizi obsahu těchto norem. Jednalo se o odstranění 

nedostatků, na které poukazoval průmysl. Tato revize nebyla úspěšná neboť nepřinesla nic 

nového. Formální přístup charakterizovaný 20ti prvky zůstal zachován. Struktura norem ISO 

řady 9000:1994 se časem rozrostla a významně se zvýšil i jejich počet. Další rozsáhlou 

inovací prošly normy v roce 2000, kdy byly uvolněny oficiální verze nových norem ISO řady 

9000:2000. Poslední aktualizace se uskutečnila v roce 2009. Základní pětici ISO norem tvoří: 

� ČSN EN ISO 9000  

 Popisuje základní principy systémů managementu kvality, které jsou předmětem 

norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny. [ČSN EN ISO 9000:2006]  

� ČSN EN ISO 9001 

 Specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace 

[ČSN EN ISO 9001:2001]: 

a) potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky 

zákazníka a příslušné požadavky předpisů. 

b) má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, 

včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a 

s příslušnými požadavky předpisů. 

 Je tzv. kriteriální normou, tzn. její požadavky musí organizace splnit, pokud potřebuje 

prokázat úspěšné fungování systému managementu kvality. Zpravidla se podle ní provádí 

prověřování implementovaného systému managementu kvality. 
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� ČSN EN ISO 9004 

 Poskytuje směrnice přesahující rámec požadavků uvedených v ISO 9001, aby se vzala 

v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systému managementu kvality a tedy potenciál 

pro zlepšování výkonnosti organizace. Ve srovnání s ISO 9001 jsou cíle, týkající se 

spokojenosti zákazníka a kvality produktu, rozšířeny tak, aby zahrnovaly spokojenost 

zainteresovaných stran a výkonnost organizace.  

� ČSN EN ISO 19011  

 Stanovuje návod k zásadám auditování, řízení programů auditů, provádění auditů 

systému managementu kvality a systému environmentálního managementu, stejně tak jako 

návod k získávání odborné způsobilosti auditorů systému managementu kvality a systému 

environmentálního managementu. [ČSN EN ISO 19011] 

3.3 Hodnocení kvality vysokých škol v ČR 

 Hodnocení kvality ve vysokém školství můžeme definovat jako prostředí 

zaznamenávající jistých odlišností ve srovnání s výrobními podniky. Obecně lze kvalitu 

ve výrobě chápat jako minimální požadavek, při jehož překročení je hodnocený subjekt 

kvalitní. Tato definice kvality je ve vzdělání často spojována s akreditací, která právě 

dosažení minimálních standardů vyžaduje. Tento pohled na kvalitu však nepodněcuje 

hodnocený subjekt k inovaci nebo dalšímu růstu. V důsledku toho je potřeba nahlížet 

na kvalitu jako na stály růst související s požadavkem neustálého zdokonalování. Kvalita je 

také někdy vyjadřována jako transformace daného vstupního stavu na požadovaný výstup, 

což lze ve vzdělání pochopit jako transformaci původních vědomostí na stupeň kvalitativně 

i kvantitativně vyšší, daný typem příslušného vzdělání. [ŠEBKOVÁ, 2006] 

 Komplexněji lze kvalitu definovat jako naplnění určitých požadavků, tj. jako vhodnost 

k danému účelu. Jestliže použijeme toto pojetí pro definici kvality ve vzdělání, pak musíme 

připustit dva následující kroky: Prvním je stanovení účelu pro daný subjekt tj. vysokou školu, 

druhým potom zajištění dosažení stanovených cílů, přičemž platí, že kvalita je přímo úměrná 

míře naplnění nebo stupni dosažení stanovených cílů. [ŠEBKOVÁ, MÜNSTEROVÁ, 2005] 

4  Manažerské nástroje podpory procesního řízení 

4.1 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

 Vedle preskriptivních modelů řízení organizací existuje přístup označovaný jako Total 

Quality Management. Tato koncepce se vyznačuje tím, že není založena na předem přesně 
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definovaných požadavcích a v praxi je realizována prostřednictvím různých modelů, které 

vymezují rámec jednotlivých oblastí TQM a slouží k posuzování úrovně řízení organizací. 

Kriteria těchto modelů jsou kodifikována jako podklady pro udělování ceny za jakost.  

 Koncepce TQM byla sestavena W.E. Demingem po druhé světové válce v USA. Jejím 

úkolem bylo zvýšit kvalitu produkovaných výrobků a služeb. V zemi svého vzniku však 

nebyla podniky přijata. V roce 1950 tuto koncepci přijalo Japonsko při poválečné obnově 

hospodářství. Díky této koncepci se japonským podnikům podařilo během 80.let ovládnout 

značnou část světových trhů. Na základě této zkušenosti ostatní vyspělé státy opustily tradiční 

výrobně orientovaný model řízení podniků a převzaly koncepci TQM za vlastní. 

 Postupně byla tato koncepce rozpracována i v USA a mnohými je považována spíše 

za filozofii managementu. Soustava TQM totiž není tak přísně svázaná s předpisy, jako 

koncepce ISO, je otevřeným systémem, absorbujícím všechno pozitivní, co může být využito 

pro zvyšování spokojenosti zákazníků a snižování firemních výdajů. 

4.2  EFQM Excelence model 

 Tento model představuje nepředpisující rámec, který připouští, že existuje celá škála 

přístupů k dosažení udržitelné excelence.  
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Obrázek 1: EFQM Model Excelence [EFQM, 2010] 

 Pojem excelence je zde definován jako vynikající působení v oblasti řízení organizací 

a dosahovaných výsledcích založené na souboru principů, zahrnujících orientaci na výsledky, 

zaměření na zákazníka, vedení a stálost účelu, management prostřednictvím procesů a faktů, 

rozvoj a angažovanost lidí, neustále učení se, zlepšování a inovace, rozvoj partnerství a 

sociální odpovědnost. [EFQM, 2010] 
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 Model v současné podobě definovala European Foundation for Quality Management, 

která ho dále aktualizuje a rozvíjí [EFQM, 2010]. Model má 9 základních kritérií, která jsou 

dále členěna celkem na 32 dílčích kritérií. Prvních 5 kritérií je označováno jako Nástroje a 

prostředky, protože poskytují návod na to, jak lze dosahovat nadprůměrných výsledků. 

Dosahované výsledky jsou pak posuzovány ve zbylých čtyřech kritériích – obrázek 1. 

4.3 Využitelnost systém ů řízení v oblasti terciárního 

vzdělávání 

 Koncepce ISO patří v současnosti k nejrozšířenějším nástrojům způsobů 

implementace systému managementu kvality. Její postupné využití ve veřejném sektoru 

a zvláště pak v oblasti terciárního vzdělávání nabývá na významu. Organizace uvědomujíce si 

potřebu konkurenceschopnosti a neustálého zlepšování využívají tento model stále častěji. 

 V České Republice je prozatím z veřejných vysokých škol certifikována podle ISO 

9001 pouze VŠB-TU Ostrava. Na základě dobré praxe a pozitivních výsledků využití této 

koncepce však existuje celá řada dalších vysokoškolských institucí, které postupně tento 

systém zavádějí, na Slovensku je to např. Technická Univerzita Košice.  

 Taktéž implementace koncepcí TQM a Modelu Excelence EFQM představuje 

pro vzdělávací instituce obrovský přínos. Soubor doporučení, jejichž aplikace ovlivňuje styl 

řízení a jejichž výsledkem jsou zlepšení, která se projeví jak v ekonomických parametrech, 

tak ve vztazích se zákazníky, zaměstnanci a společností patří ke zlomku získaných výhod. 

 Obě koncepce lze úspěšně kombinovat, neboť jsou založeny na podobných 

principech, jak uvádí tabulka 1. Pozitivní účinky modelu byly ověřeny na Fakultě strojní, 

VŠB-TUO, která získala v roce 2007 Cenu za jakost a provádí sebehodnocení dle EFQM 

modelu. 

 V oblasti veřejného sektoru začíná být v současnosti uplatňován také model CAF 

(Common Assessment Framework). Vhodnost použití tohoto modelu pro vlastní hodnocení 

ověřil již projekt Národní politiky kvality 2005, jehož cílem bylo implementovat model CAF 

do vybraných organizací územní veřejné správy v ČR prostřednictvím vyškolení vybraných 

pracovníků jednotlivých úřadů a pomocí školení a konzultací přímo v daných organizacích. 

Do projektu se přihlásili tři střední školy, kde se model CAF setkal s pozitivní odezvou. 
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Tabulka 1: Porovnání principů ISO 9000 a TQM [CHVÁTALOVÁ & KOL., 2008] 

Principy SMK podle ISO 9000:2000 
Principy TQM  
podle EFQM Modelu Excelence 

1. Orientace na zákazníka 1. Orientace na výsledky 

2. Vůdcovství 2. Zaměření na zákazníka 

3. Zapojení lidí 3. Vůdcovství a stálost účelu 

4. Procesní přístup 4. Management prostřednictvím procesů 

5. Systémový přístup k managementu 5. Rozvoj a zapojení lidí 

6. Neustálé zlepšování 6. Neustálé učení, zlepšování a inovace 

7. Rozhodování na základě faktů 7. Rozvoj partnerství 

8. Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli 8. Společenská odpovědnost 

5 Popis aplikovaných metod systému managementu 
kvality  

5.1 Přístupy k zajiš ťování a hodnocení kvality na vysokých 

školách  

 Základní koncepce pojetí kvality ve vysokém školství a odpovědnost za její 

zajišťování předkládá Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol. Zde je kvalita a excelence akademických činností 

vedle internacionalizace, kvality a kultury akademického života jednou ze tří základních 

priorit. Hlavní představitele této oblasti tvoří vysoké školy a Akreditační komise, jejichž 

konkrétní práva a povinnosti formuluje zákon, vnitřní předpisy vysokých škol a Statut AK.  

 Na základě dostupných institucionálních materiálů, které byly školami vypracovány 

pro různé hodnotící aktivity (výroční zprávy, zprávy o hospodaření, sebehodnotící zprávy, 

údaje přístupné z informačních systémů škol stejně jako slovní výpovědi vedoucích 

pracovníků jednotlivých institucí), uvádím popis aplikovaných metod SMK realizovaných 

na třech veřejných a jedné soukromé vysoké škole (FS VŠB-TUO, UTB ve Zlíně, VUT 

v Brně, MVŠ v Olomouci) a následné využití těchto metod při řízení. Rozbor předkládá 

souhrnné informace zajišťování kvality činností dle kriterií týkajících se systému hodnocení 

kvality vzdělávání, vnitřního a vnějšího hodnocení, údaje o finanční kontrole a způsobu 

zajištění kvality odborných praxí – tabulka 2.  
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5.2 Kritické srovnání realizovaných p řístup ů v rámci SMK  

 Kvalita, její zajišťování a hodnocení je významnou prioritou všech vysokoškolských 

organizací. Školy se velmi dobře uvědomují, že hodnocení kvality je složitý jev, který je 

mnohotvárný a v procesu neustálé změny. Zajišťování kvality je zabezpečováno externími 

i interními postupy a je všeobecně přijímáno všemi institucemi – tabulka 2.  

Mezi nejdůležitější procedury vnějšího hodnocení kvality patří akreditace studijních 

programů, která se týká všech stupňů programů uskutečňovaných všemi typy vysokých škol. 

Tyto procesy vyžadují použití určitých objektivních měření, která mohou prokázat, že bylo 

dosaženo stanovené úrovně. [ŠEBKOVÁ, 2006] Tyto standardy pro posuzování žádostí 

o akreditaci, případně o rozšíření akreditace nebo prodloužení doby její platnosti zpracovává 

Akreditační komise. Ta je také orgánem, který provádí hodnocení kvality vysokých škol 

a jejich akreditovaných činností s následným zveřejněním výsledků.  

Systém vnitřní evaluace kvality není v České republice upraven žádným právním 

dokumentem, vysoké školy tak mají vlastní volbu v postupech hodnocení a využití jejich 

výsledků stejně jako v míře jejich zveřejňování. Využité metody se tak do značné míry liší 

od úzce zaměřených hodnocení až k propracovaným systémům vnitřního hodnocení kvality, 

v praxi jde především o dotazníková šetření, sebehodnotící zprávy, interní audity, 

vyhodnocení silných a slabých stránek, analýzy procesů, údaje o růstu organizace ad. 

 Různé formy procesů hodnocení slouží obecně dvěma účelům – mají dokázat 

odpovědnost za kvalitu činností a umožnit stálé zdokonalování. Hodnocení kvality tak 

v souvislosti s mezinárodním vývojem umožňuje nalézt a podporovat silné stránky institucí 

i jejich součástí a pracovišť, která mají snahu rozvíjet se směrem k vzrůstající kvalitě s cílem 

zvýšit svoji konkurenceschopnost. [NENADÁL, 2008] Přestože snaha organizací v oblasti 

řízení kvality je ve skrze pozitivní, často se setkáváme s nekoncepčními postupy hodnocení, 

které jsou neefektivní a jejich výsledný efekt je velmi malý. Tato situace je do značné míry 

způsobena skutečností, že pro procesy vnitřního hodnocení neexistují žádné normativní 

předpisy.  

 Školy by tak měli zvážit zapojení vlastní iniciativy při zavedení uceleného SMK 

a usilovat o vytvoření vnitřní politiky organizace v této oblasti – strategie, cíle, klíčové 

dokumenty. Prostřednictvím vyškolených zaměstnanců vytvořit systematický sběr 

a vyhodnocování dat posuzující efektivnost uplatňovaných přístupů k řízení organizace 

a jednotlivých procesů, stanovit účinnost procesů neustálého zlepšování a také trendy 

a souvislosti vývoje nejrůznějších ukazatelů výkonnosti organizace. Dále by neměli 
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opomenout zajistit zpětnou vazbu ze všech zainteresovaných stran a určit pravidla 

pro vyhodnocování a revizi zavedeného systému vnitřního zajišťování kvality. 

Tabulka 2: Kritické srovnání realizovaných přístupů v rámci SMK na vysokých školách 

 VŠB-TUO UTB VUT MVŠO 

Certifikovaný 
systém 
hodnocení 
kvality 
vzdělávání 

� Certifikát ISO 
9001. 

 

- - - 

Vnit řní 
hodnocení 

� Model Excelence 
EFQM. 

� Dotazníkové 
metody. 

� Sebehodnotící 
zprávy. 

� Interní audity. 

� Vývoj univerzity 
v jednotlivých 
letech – 
kvantitativní 
ukazatele. 

� Uplatnitelnost 
studentů na trhu 
práce. 

� Ankety studentů. 
� Silné a slabé 

stránky. 

� Rozvojové projekty. 
� Studentské 

hodnocení kvality. 
� Analýzy procesů. 
� Útvar kvality. 

� Hodnocení 
zaměstnanců 
na vnitřní 
klima. 

� Dotazníky 
spokojenosti 
pro studenty. 

Vnější 
hodnocení 

� Národní cena 
Kvality ČR – 
systém 
sebehodnocení. 

� Akreditační 
komise. 

� Akreditační 
komise. 

� Evaluačním 
proces Evropské 
asociace 
univerzit . 

� Akreditační komise. 
� Kontakty s firmami. 
� Benchmarking, 

Raking. 
� Silné a slabé 

stránky. 

� Akreditační 
komise. 

� Autoevaluace 
absolventů. 

Údaje 
o finanční 
kontrole 

� Útvar interního 
auditu. 

� Útvar interního 
auditu. 

� Útvar kontroly a 
interního auditu. 

� IS pro zpracování 
mapy rizik. 

� Neuvádí. 

Způsob 
zajištění 
kvality 
odborných 
praxí 

� Stáže studentů ve 
firmách. 

� Odborné praxe 
studentů. 

� Spoluúčast na 
řešení 
technických, 
ekonomických 
a dalších 
problémů praxe 
v rámci 
bakalářských, 
diplomových a 
doktorandských 
prací. 

 

� Stáže studentů 
ve firmách. 

� Odborné praxe 
studentů ve 
zdravotnických a 
sociálních 
zařízeních. 

� Pedagogické 
praxe studentů 
na středních 
školách. 

 

� Útvar transferu 
technologií. 

� Technologický 
inkubátor. 

� Spolupráce 
s Jihomoravským 
inovačním centrem 
a s Regionální 
hospodářskou 
komorou Brno. 

� Stáže jako 
integrální 
součást 
studijních 
programů . 
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5.3 Aplikace systému řízení kvality na FS VŠB-TUO  

 Jako příklad dobré praxe uvádím podrobnější pohled na aplikaci systému řízení 

kvality na Fakultě strojní VŠB-TUO. Jako doktorandka této fakulty jsem měla možnost 

v období let 2007 – 2009 podílet se na vytváření, implementaci, zpracování a vyhodnocení 

jednotlivých analýz pod vedením hlavního manažera pro kvalitu a jeho realizačního týmu. 

 V rámci budování systému Excelence podle EFQM modelu je na Fakultě strojní VŠB-

TUO uplatňováno sebehodnocení ve všech oblastech její činnosti. Cílem je zjištění 

konkrétních oblastí pro zlepšení jako základu dalšího růstu organizace. Pro podporu 

hodnocení významných činností fakulty je prováděno několik systematických analýz 

šetřených metodou dotazníků. U většiny šetření sestává typický postup ze sběru dat pomocí 

formulářů nebo dotazníků, zpracování dat a jejich vyhodnocení. Výsledkem je seznam 

podnětů pro zlepšení a současně vyhodnocení silných stránek.  

5.3.1 Zavedení sytému řízení kvality  

 Fakulta strojní se připojila k celoškolskému projektu Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava k zavedení Systému řízení kvality na konci roku 2004. 

V květnu roku 2005 byl systém úspěšně certifikován a započala práce na postupném zavádění 

nástrojů řízení kvality a jejich reálnému využívání na všech úrovních řízení. 

 Současně s rozšiřováním standardních nástrojů, jako jsou analýzy rizik s využitím 

technik FMEA probíhajících procesů, SWOT analýzy před přijetím významných rozhodnutí, 

důsledné využívání preventivních a zejména nápravných opatření, zmocňování a zapojování 

všech pracovníků fakulty byly hledány další formy rozvoje systému řízení. Zatímco model 

řízení podle norem řady ISO 9000 je orientován na dodavatele a zákazníky, je organismus 

vysoké školy natolik zvláštní, že je potřeba zaměřit se významně také na zaměstnance. Proto 

fakulta začala hledat vhodný nástroj hodnocení fakulty, který by popsal prostor fakulty 

mnohem komplexněji.  

 Jako možnost efektivního řízení bylo využito konceptu TQM jako široce pojatého 

přístupu ke zdokonalování všech procesů, produktů a služeb. Fakulta strojní úspěšně 

aplikovala systém excelence podle EFQM modelu excelence, který se s přístupem TQM 

prolíná. Při jeho používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její 

činnosti. Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle kterých se procesy a činnosti 

v organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi. 
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5.3.2 Pravidelná dotazníková šet ření 

 Jako nástroj ke zjištění názorů, jak studentů či absolventů, ale také zaměstnanců 

fakulty, byl postupně vytvořen a ustálen soubor průzkumů. Základní z nich – sledování 

názorů studentů na jednotlivé předměty a vyučující – probíhá soustavně od roku 2003, 

elektronicky, na webu fakulty a vyhodnocuje se jednou ročně.  

 Mnohem větší úspěšnost mají již několik let používaná dotazníková šetření. 

[VENEROVÁ, 2007] Na FS VŠB-TUO byl od roku 2006 prováděn výzkum týkající se 

především nových studentů. S ohledem na existující dotazník jsem vytvořila další dvě 

navazující dotazníková šetření, která jsou taktéž pravidelně využívána: Dotazník pro nové 

studenty FS VŠB-TUO, Dotazník pro absolventy FS VŠB-TUO, Dotazník pro sledování 

neúspěšnosti studentů FS VŠB-TUO. 

5.4 Vyhodnocení získaných dat VŠB-TUO, UTB, MVŠO  

 V rámci systému sebehodnocení byla vytvořena soustava dotazníků mapující 

informace od studentů v oblasti informovanosti o vysoké škole a důvodu volby studia 

na příslušné univerzitě, fakultě, oboru.  

 Z vyhodnocení dotazníků na VŠB-TUO a UTB je evidentní kolísání hodnot, nicméně 

potěšující je převažující nadprůměrné hodnocení u kritérií týkajících se důvodu volby 

příslušné fakulty – graf 1, 2, 3. Studenti si uvědomují, že absolvování VŠ jim umožní zvýšení 

vlastní hodnoty na trhu práce. Taktéž pozitivně hodnotí nabízené obory, které jsou hlavním 

důvodem jejich zájmu o vybranou fakultu. Převážně považují studium za perspektivní 

s dobrým uplatněním v praxi. U studentů MVŠO se výsledky dotazníků od předchozích škol 

mírně liší. Hlavním důvodem studentů pro výběr fakulty je její lokalita, tento argument 

pro volbu univerzity uvedlo přes 40% respondentů. Na vysoké škole jsou studenti 

s příslušnými obory nadmíru spokojeni.  

 Tato realizovaná šetření jsou důležitými ukazateli SMK na fakultě a podávají 

významnou zpětnou vazbu týkající se především nabízených studijních programů, 

informovanosti o fakultě a její celkové reputaci. Díky tomuto výzkumu měla FS VŠB-TUO 

možnost zjistit, jak se hodnoty jednotlivých kriterií pohybují také ve srovnání s ostatními 

vysokými školami v ČR. 

 Získaná data slouží k vnitřnímu hodnocení činností fakulty, která sleduje vývoj 

jednotlivých ukazatelů a z nich vyplívající trendy. [VESELÁ, 2006] Výsledky jsou 

prezentovány v Sebehodnotící zprávě z roku 2007 a 2008 a byly zveřejněny na několika 
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národních i mezinárodních konferencích (Seminář ASŘ VŠB-TU Ostrava, Mezinárodní 

konference FS, Principia Cybernetica, International Conference on Engineering Education 

and Research “Global Education Interlink” – Puerto Rico, International Conference 

on Engineering Education and Research “New Challenges in Engineering Education and 

Research in the 21st Century” – Pécs/Budapest aj.). 

 Pravidelná dotazníková šetření budou i nadále uskutečňována s cílem zvýšení aktivity 

respondentů a jejich objektivnosti při vyplňování formulářů. Snaha o širší informovanost 

a větší zapojení studentů do všech mechanismů, které se týkají řízení kvality vysokých škol 

a souvisejících aktivit je dalším cílem při rozvoji této oblasti hodnocení činností fakulty. 

Graf 1: Vyhodnocení výsledků dotazníků pro nové studenty z období let 2006 - 2008 
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Graf 2: Vyhodnocení výsledků dotazníků pro nové studenty v letech 2006 - 2008 
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MVŠO

VŠB TUO
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Graf 3: Vyhodnocení výsledků dotazníků pro nové studenty v letech 2006 - 2008 

O svém studijním oboru mám jasno:

0 10 20 30 40 50 60 70

s tímto oborem jsem nad očekávání spokojen

tento studijní obor je velice zajímavý a do
budoucna jej využiji v plné míře

s tímto oborem jsem jakž takž spokojen

co bude, to bude, beztak je to jedno

vo
lb

a

počty odpov ědí

UTB

MVŠO

VŠB TUO

 

5.5 Analýza britského modelu hodnocení kvality terciárn ího 

vzdělávání  

5.5.1 Perspektivy kvality na vysokých školách  

  Vysoké školy ve Spojeném království jsou autonomní, samosprávné instituce. 

Ze zákona mají právo otevírat jakékoliv studijní obory a udělovat odpovídající tituly, 

neexistuje zde obdoba naší akreditace. Za vnitřní standardy, kvalitu veškerých činností, 

úroveň vzdělávání a dalších služeb jsou školy zodpovědné. Mají své vlastní interní postupy 

pro dosažení příslušných standardů stejně tak jako pro zajišťování a zlepšování kvality 

v rámci poskytovaného vzdělávání. 

  Většina institucí provádí pravidelné monitorování a hodnocení nabízených studijních 

programů za účelem zjistit, jak účinně program dosahuje stanovených cílů a jakou úspěšnost 

mají studenti při jeho absolvování. Tento proces využívá k hodnocení zprávy oponentů, 

zaměstnanců a studentů a zpětnou vazbu od bývalých studentů a jejich zaměstnavatelů.  

  Často školy využívají názorů nezávislých akademických odborníků z jiných institucí, 

nebo z oblasti příslušné odborné praxe. Tito poskytují doporučení o výkonu ve vztahu 

k jednotlivým programům. Celý systém využívající tento mechanismus dále podléhá 

pravidelnému hodnocení kvality zhruba v pětiletém intervalu. Pro hodnocení kvality činností 

jednotlivé instituce využívají mnoha srovnávacích metod v oblasti úspěšnosti studentů, 

efektivity výuky apod. Orgány zaměstnavatelů se často podílejí na navrhování a posuzování 

jednotlivých studijních programů/kurzů. 

  V celém Spojeném království jsou studenti univerzit stále více zapojováni do všech 

mechanismů, které se týkají řízení kvality vysokých škol a souvisejících aktivit, např. interní 
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a externí hodnocení procesů nebo členství v Agentuře pro zabezpečení kvality. Národní 

průzkum asociace studentů poskytuje podrobné informace o tom, co si studenti myslí o svých 

univerzitních zkušenostech, tyto informace jsou veřejně dostupné prostřednictvím internetové 

stránky Unistats. 

5.5.2 Agentura pro zabezpe čení kvality  

  V roce 1977 vznikla Agentura pro zabezpečení kvality (Quality Assurance Agency), 

která podporuje rozvoj kvality ve vysokoškolských institucích, jejich systematický přístup 

k řízení a napomáhá k budování důvěry veřejnosti v kvalitu terciárního vzdělávání. QAA 

kontroluje, jak univerzity plní své povinnosti, šíří příklady dobré praxe a stanovuje 

doporučení pro zlepšení. Zveřejňuje také publikace, které mají pomoci institucím rozvíjet 

účinné systémy, které zajistí kvalitní vzdělání pro studenty.  

 Činnost QAA je možno rozdělit do následujících oblastí:  

I.  Institucionální audit 

  Institucionální audit je proces hodnocení vysokých škol v Anglii a Severním Irsku. 

Audity jsou prováděny týmem odborníků z vysokých škol, kteří přezkoumávají kvalitu 

institucí. Konkrétně jde o zjištění, zda poskytnuté kvalifikace jsou na úrovni odpovídající 

příslušným požadavkům, jak na úrovni celé vysokoškolské instituce, tak na úrovni oborových 

skupin. Po každém auditu QAA zveřejňuje hodnotící zprávu. 

II.  Rozvojové partnerství se školami 

  Systém hodnocení kvality podobný auditu, který však nezdůrazňuje tolik vlastní 

hodnocení školy a napomáhá jejímu postupnému pochopení procesu řízení kvality. Výstupem 

je zpráva určená výhradně škole a QAA, která napomáhá škole lépe se orientovat 

v problematice řízení a zabezpečení kvality než bude hodnocena vlastním institucionálním 

auditem.  

III.  Akademické hodnocení programů 

  Toto hodnocení má za cíl posuzovat akademické standardy školy týkající se studijních 

programů, příslušných plánů a dokumentace. Kvalita studijního prostředí včetně metodiky 

výuky a zázemí rovněž podléhá tomuto druhu evaluace, jehož výsledná správa je přístupná 

veřejnosti. 

IV.  Doporučené postupy příkladů dobré praxe zabezpečení kvality akademických 

činností a standardů ve vysokém školství 

  Tyto zásady jsou určeny k pomoci vysokoškolským institucím v plnění jejich 

povinností při zajištění akademické úrovně a kvality tím, že doporučí oblasti, v nichž 
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organizace mohou posoudit efektivitu svých individuálních přístupů k celé řadě činností. 

Každá část kodexu uvádí klíčové otázky, které by instituce měly zvážit v příslušných 

oblastech svých aktivit. Doprovodná metodická vysvětlení navrhují možné způsoby řešení 

klíčových situací. [QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION, 

2009] 

5.6 Komparativní analýza britského a českého systém ů řízení 

kvality na VŠ  

5.6.1 Východiska pro posuzování kvality  

Velká Británie 

Při hodnocení kvality je využíváno souboru národně dohodnutých postupů, aby 

posuzovaly standardy a kvalitu vysokoškolských institucí. Výsledky jsou zveřejněny 

prostřednictvím QAA a sestávají z: 

� Rámcový program kvalifikací ve vysokoškolském vzdělání (The framework 

for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland - FHEQ), které 

zahrnuje popisy jednotlivých VŠ kvalifikací. 

� Zásady pro zajištění akademické kvality a norem v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání (The Code of practice for the assurance of academic quality and standards 

in higher education). 

� Předmětná měřítka hodnocení (Subject Benchmark Statement), která charakterizují 

atributy získaných titulů v jednotlivých programech. 

� Pokyny pro přípravu specifikací studijních programů, které zahrnují popis toho, co je 

studentům nabízeno. Zdůrazňují získané znalosti, dovednosti a vlastnosti studenta 

po dokončení programu. Poskytují také informace o vyučovacích a hodnotících metodách 

s odkazem na FHEQ. 

Česká Republika 

 Postupy schvalování, sledování a periodického hodnocení studijních programů 

částečně vyplývají ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a postupů akreditace. 

 Základní koncepce pojetí kvality a odpovědnost za její zajišťování předkládá 

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti.  
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5.6.2 Procesy a nástroje k zajišt ění a zvýšení kvality  

Velká Británie 

 Všechny univerzity jsou zodpovědné za standardy a kvalitu svých akademických 

programů. Každá z nich má své vlastní interní postupy pro dosažení vhodných norem 

a systém zajištění a zvýšení kvality. Odpovědnost za standardy a kvalitu je řešena 

prostřednictvím: 

� hodnocení studentů; 

� postupy pro navrhování, schvalování, sledování a hodnocení programů. 

 Každá vysoká škola jmenuje také externí posuzovatele, které tvoří skupina 

akademických odborníků z jiných institucí, nebo z oblasti příslušné odborné praxe. Poskytují 

nestranné rady o výkonu ve vztahu k jednotlivým programům. 

 Další důležité procesy hodnocení tvoří Institucionální audit a Interní přezkoumání. 

Česká Republika 

 Mezi nejdůležitější procedury vnějšího hodnocení kvality patří v ČR akreditace 

studijních programů, která se týká všech stupňů programů uskutečňovaných všemi typy 

vysokých škol. Systém vnitřní evaluace kvality není v České republice upraven žádným 

právním dokumentem, vysoké školy tak mají vlastní volbu v postupech hodnocení a využití 

jejich výsledků stejně jako v míře jejich zveřejňování. Využité metody tak v praxi tvoří 

především: dotazníková šetření, sebehodnotící zprávy, interní audity, vyhodnocení silných 

a slabých stránek, analýzy procesů, údaje o růstu organizace ad. 

5.6.3 Hodnotící orgány  

Velká Británie 

 Nezávislé externí hodnocení každé univerzitě zajišťuje Agentura pro vysoké školství, 

jménem HEFCE, která své zprávy pravidelně uveřejňuje. Agentura chrání veřejné zájmy při 

vytváření standardů pro vysokoškolské vzdělávání a příslušných kvalifikací a podporuje stálé 

zlepšování v oblasti řízení kvality vysokého školství. Provádí hodnocení jednotlivých 

vysokoškolských institucí. V Anglii a Severním Irsku je tento proces známý jako 

institucionální audit. Podobně působí agentura ve Skotsku a Walesu, kde jsou vykonávané 

procesy organizačně odděleny. 

Česká Republika 

 Standardy pro posuzování žádostí o akreditaci, případně o rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby její platnosti zpracovává Akreditační komise. Ta je také orgánem, který 

provádí hodnocení kvality vysokých škol a jejich akreditovaných činností s následným 
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zveřejněním výsledků. Akreditační komise má 21 členů, které jmenuje vláda České 

republiky. [AKREDITAČNÍ KOMISE ČR, 2010] 

5.6.4 Metody SMK  

 Pro hodnocení kvality činností je jak v českém tak britském prostředí využíváno 

mnoha systematických metod jako podklad pro ucelený SMK. Mezi tyto metody patří např. 

benchmarking, interní audity, SWOT analýzy, dotazníková šetření, EFQM Model, ISO 

standardizace, Ceny za kvalitu ad. Vybrané metody jsou využívány v obou prostředích různě 

a závisí na jednotlivých institucích za jakým účelem byly sestaveny.  

 Potenciál pro změnu v českém systému nabízí oblasti Rozvojového partnerství se 

školami, Externí hodnocení odborníků, Doporučené postupy příkladů dobré praxe a Opatření 

k řešení stížností. Tyto systémy jsou ve Velké Británii koncepčně využívány a vykazují velký 

přínos. O jejich pozitivním dopadu svědčí také kvalita vysokoškolských vzdělávacích 

programů, která je velmi vysoká, pouze menšina programů je zařazena mezi neúspěšné nebo 

mezi ty, jež vyžadují zdokonalení.  

6 Systém nástroj ů pro zpracovávání informací  

6.1 Databázová podpora pro sb ěr výsledk ů dotazník ů  

 FS VŠB-TUO provádí několik různých dotazníkových šetření, které se pravidelně 

opakují, v této souvislosti se ukázalo jako vhodné vytvořit systém pro sběr, uchovávání, 

vyhledávání a zpracovávání informací za účelem jejich poskytování. 

 Základní zpracování dat bylo provedeno přímo v databázi. Její podpora tvorby grafů, 

ale není tak dobrá jako např. v prostředí MS-Excel, proto jsem data k závěrečnému 

zpracování exportovala do prostředí tabulkového kalkulátoru, který nabízí celou řadu funkcí, 

od grafického znázornění dat, snadné editace dat, zejména pro kopírování, přesun a rušení 

buněk, sloupců nebo řádků až po řešení implicitních rovnic, různých typů analýz, základních 

databázových funkcí a v neposlední řadě také programovací jazyky nebo jazyky maker, které 

umožňují automatizovat často se opakující funkce.  

6.2 Webová podpora p ři zpracování informací  

 Při hodnocení kvality potřebujeme zpravidla znát názory, postoje a návrhy cílové 

skupiny respondentů. Proto využíváme hojně metody dotazování. V současné době je 

využíván především elektronický způsob získávání dat, který vykazuje také vyšší návratnost 
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než dotazování písemné. 

Na FS VŠB-TUO byl původně prezentován Dotazník hodnocení vyučovacího předmětu 

a osobnosti pedagoga prostřednictvím formuláře na webu fakulty. Anonymní šetření 

umožňovalo hodnocení vybraného předmětu a příslušného vyučujícího – obrázek 2. 

 Průběžné výsledky hodnocení pak byly zveřejněny prostřednictvím webového 

rozhraní s parametry počtu hlasujících a průměru hodnocení. Tento způsob zpracování 

informací měl jisté nedostatky. Systém nebyl aktualizován vzhledem k měnícímu se obsazení 

pedagogů, taktéž některá pole byla automaticky zatržena, jako např. první osoba v seznamu 

pedagogů a vznikla tak mylná informace o počtu hodnocení. Dotazník pro hodnocení výuky 

pedagogů je od dubna 2010 možné vyplnit prostřednictvím celouniverzitního informačního 

systému Edison. Hodnocení výuky pedagoga je anonymní a pedagogovi systém neumožňuje 

vidět informace o studentovi, který hodnocení provedl. Po přístupu k formuláři se nabídnou 

předměty v semestru, pro který je hodnocení otevřeno.  

 

Obrázek 2: Zpracování výsledků dotazníků pro hodnocení výuky pedagogů 
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7 Vytvo ření struktury ukazatel ů pro sebehodnotící 
procesy  

 Problematiku hodnocení kvality ve vysokém školství lze považovat za velmi 

komplexní a složitou. Systém činností v oblasti terciárního vzdělávání zahrnuje velké 

množství diverzifikovaných procesů, které je potřeba analyzovat. Z důvodu snižování podílu 

státu na řízení vysokých škol dochází k přesouvání kompetencí přímo na vysoké školy 

samotné, které jsou tak nuceny dosahovat nejvyšší míry kvality prostřednictvím nástrojů, 

které si sami určí.  

 Takovým nástrojem může být např. EFQM Model Excelence, který byl také úspěšně 

aplikován na FS VŠB–TUO. Model je členěn do 9 základních kriterií, jejichž rozpracování 

do jednotlivých ukazatelů umožňuje uživatelům vytvořit postup efektivního hodnocení 

kvality činností dané instituce.  

 Navrhované ukazatele jsou určeny k vnitřnímu hodnocení kvality a tvoří také základní 

osnovu popisné části sebehodnotící zprávy. Ta sestává ze stručného popisu a podrobné 

analýzy těch činností vysoké školy, které podléhají systému vnitřního hodnocení. Skupiny 

ukazatelů a jejich dílčí body pokrývají téměř veškerou činnost vysoké školy, jsou tak 

v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

a další tvůrčí činnosti MŠMT.  

 Tvorba jednotlivých kriterií probíhá od roku 2006, kdy byla použita jako východisko 

pro sebehodnotící zprávu. Za tuto dobu došlo k postupnému vývoji v oblasti kvalitního řízení, 

určitá kriteria a jejich využití se osvědčila, jiná méně. V důsledku pravidelné evaluace 

a vytváření systematických analýz je stále zaznamenáváno značné množství konkrétních 

podnětů ke zlepšení systému řízení fakulty, které souvisí s potřebou aktualizace jednotlivých 

kriterií.  

7.1 Základní východiska pro stanovení metodických ukaza telů  

7.1.1 Výsledky vzhledem k zam ěstnanc ům 

Jako zásadní kritéria byla určena: 

� Vývoj fluktuace pracovníků fakulty. 

� Aktuální věková struktura jednotlivých kategorií akademických pracovníků. 

� Počet pracovníků zapojených do projektu Zvyšování kvalifikace. 

� Výsledky analýzy spokojenosti pracovníků fakulty. 

� Vývoj počtu komisí zlepšování. 
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7.1.2 Výsledky vzhledem k zákazník ům 

Výsledky vzhledem k zákazníkům (studenti, zaměstnavatelé, stát) jsou sledovány 

dlouhodobě, celkový soubor rozhodujících sledovaných ukazatelů tvoří: 

� Vývoj připomínek studentů z on-line dotazníku. 

� Výsledky hodnocení absolventů. 

� Vývoj přihlášek na jednotlivé studijní obory. 

� Vývoj přihlášek na fakultu. 

� Vývoj počtu studentů opakujících ročník. 

� Počty absolventů podle bakalářských studijních oborů. 

� Počty absolventů podle navazujících magisterských studijních oborů. 

� Vývoj počtu studentů doktorského studia podle oborů. 

� Počty studentů jednotlivých strojních fakult ČR. 

� Úspěšnost uchazečů o studium strojních fakult ČR za poslední rok. 

� Výsledky studentů prvního ročníku bakalářského studia. 

� Úspěšnost studentů v Soutěži studentské tvůrčí a odborné činnosti. 

� Plnění cílů pracovišť – počtu studentů jednotlivých oborů. 

� Názory absolventů vůči názorům nových studentů na důvod studia vysoké školy. 

� Názory absolventů vůči názorům nových studentů na důvod studia naší fakulty. 

� Názory absolventů vůči názorům nových studentů na volbu jednotlivých oborů. 

7.1.3 Výsledky vzhledem ke spole čnosti  

Z důvodu zařazení kritérií orientovaných na počty studentů a absolventů do oblasti 

klíčových výsledků výkonnosti tvoří sledované ukazatele: 

� Výsledky hodnocení projektů 1999–2005 provedené Radou vlády pro vědu 

a výzkum. 

� Výsledky hodnocení technických fakult v Lidových novinách v roce 2007. 

� Analýza nezaměstnanosti absolventů technických fakult. 

7.1.4 Klíčové výsledky výkonnosti  

Při sestavování souboru kritérií pro hodnocení celkových výsledků fakulty byly využity 

především dlouhodobě sledované zásadní ukazatele, jako: 

� Vývoj přínosu řešených výzkumných projektů. 

� Vývoj přínosu řešených úkolů doplňkové činnosti. 

� Vývoj doby studia absolventů jednotlivých stupňů studia – ukazatel efektivnosti 
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procesu. 

� Vývoj úspěšnosti podávaných projektů. 

� Vývoj počtu zaměstnanců fakulty. 

� Vývoj počtu studentů a absolventů fakulty v jednotlivých stupních studia. 

� Vývoj pedagogického výkonu pracovišť po letech. 

7.2 Benchmarkingový projekt strojních fakult ČR a SR 

 V rámci budování systémů řízení kvality na FS VŠB-TUO uskutečňuje fakulta 

od roku 2004 benchmarkingový projekt za účelem porovnání ukazatelů výkonnosti a definice 

silných a slabých stránek. Do projektu vstoupilo celkem 10 fakult z technických univerzit 

v České a Slovenské Republice - FS VŠB-TU Ostrava, FSI VUT v Brně, FST TU v Plzni, 

FŠT TnUAD v Trnave, SjF ŽU v Žilině, FS ČVUT v Praze, MTF STU v Bratislave, FS TU 

v Liberci, SjF STU v Bratislave, SjF TU v Košiciach.  

7.2.1 Shrnutí výsledk ů na FS VŠB-TU Ostrava 

 Na základě srovnání výsledků benchmarkingového projektu s ostatními fakultami 

můžeme zhodnotit, že počty a úspěšnost studentů stejně jako objem financí z výzkumných 

projektů a doplňkové činnosti na FS VŠB-TUO se pohybují v průměrných mezích 

dosažených hodnot na jednotlivých fakultách. Rezervy máme v počtech studentoměsíců 

výjezdů na zahraniční studijní pobyt. Zde se nacházíme pod obvyklým průměrem. Věkový 

průměr docentů a odborných asistentů patří na naší univerzitě k jedněm z nejnižších. 

V rozhodující míře vykazují ukazatele výkonnosti ve výše uvedených oblastech pozitivní 

trendy, takže definované cíle fakulty jsou plněny. 

7.2.2 Hodnocení ukazatel ů a vize projektu  

 Většina stanovených ukazatelů je v organizace snadno dostupná a tvoří ucelený 

pohled na vývoj základních kvalitativních parametrů vzdělávací instituce. Údaje jsou lehce 

porovnatelné a dosažená efektivita organizací v jednotlivých činnostech je zřejmá. 

 Protože je shromažďováno velké množství vstupních údajů, je nutné sebraná data 

kontrolovat a předcházet možným chybám při jejich pořizování do software. 

 Hodnověrnost většiny údajů je vcelku dobře ověřitelná, protože mají původ 

v elektronických evidencích a v dostupných dokumentech školy. 

 Jisté rezervy zaznamenáváme v získávání dat na otázky 4.2 – 4.4 týkající se počtu 

studentů v druhém a třetím ročníku a podílu absolventů. Některé organizace tyto informace 
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standardně neuvádí, jejich zpracování je pro ně nadmíru zátěžové a nepřikládají jim 

dostatečný význam. Podobně je tomu u dat získávaných z otázek bodu 10 týkající se výstupů 

VaV na pedagoga. Tyto otázky zpracovali kromě FS VŠB-TUO pouze dvě další univerzity - 

FS TU v Liberci a SjF STU v Bratislavě. 

Benchmarkingový projekt probíhá od roku 2004. První tři roky se setkali s pozitivní 

odezvou a byla vyšetřena velká většina dotazů. Od roku 2007 se počty získaných dat rapidně 

zmenšují. Pokles zájmu škol může být zapříčiněn potřebou řešit interní problémy univerzit. 

Do budoucna je tedy potřeba zvážit opatření vedoucí k opětovnému získávání dat. 

Na Slovensku je uvažováno o začlenění kriterií do procesu kategorizace vysokých škol 

a význam těchto kriterií je tedy nesporný.  

7.3 Návrh komplexního p řístupu zavedení a udržování SMK 

na vysokoškolských institucích  

 Na základě získaných poznatků navrhuji systematický postup zavedení a udržování 

SMK na vysokoškolských institucích v těchto krocích. 

1. Vytvoření vnitřní politiky organizace pro zajišťování kvality 

 Vymezení vnitřní politiky organizace a její rozpracování do taktických a operativních 

cílů. Strategie, politika a procedury by měly mít oficiální status a měly by být veřejně 

dostupné. 

Dokumentace:  Dlouhodobý záměr, Politika kvality 

Zodpovědné osoby:  Hlavní manažer pro kvalitu , Tým SMK 

Kriteria:   Podpora vedení organizace, přesvědčení o významu a nutnosti 

kvalitního řízení ze strany vedení a podřízených pracovníků, ochota a dostatečná expertní 

kapacita k provedení změn na všech organizačních úrovních, dostupnost prostředků 

na provedení sebehodnocení, rozvinutá organizační kultura vyznačující se otevřeností 

komunikace, orientací na kolektiv, stabilní týmovou spoluprací, vzájemnou důvěrou 

a podporou zaměstnanců 

2. Definice všech formulářů pro vedení písemných záznamů. 

 Zajištění klíčových podkladů a dokumentace jako souhrnného materiálu, definujícího 

systém a vzájemné vazby jeho jednotlivých částí. Dále sestavení dílčích dokumentů 

a implementace SW nástrojů systému. 

Dokumentace:  Dokumentace SMK – Systém řízení, Procesní mapy, Dokumenty 

týkající se studijních programů, přijímacích řízení atd., Vnitřní předpisy, Legislativní 
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dokumenty, Směrnice, Ostatní. 

Zodpovědné osoby:  Hlavní manažer pro kvalitu, Tým SMK, vedení školy 

3. Vymezení odpovědnosti za kvalitu jednotlivých úrovní řízení vysoké školy. 

 Stanovení soustavy odpovědností a pravomocí jednotlivých řídících pracovníků a 

pracovníků podílejících se na realizaci SMK. Vytvoření oddělení pro kvalitu, stanovení týmu 

pro tvorbu SMK včetně hlavního manažera pro kvalitu. 

Dokumentace:  Dlouhodobý záměr, Politika kvality, Příručka kvality 

Zodpovědné osoby:  Hlavní manažer pro kvalitu , Tým SMK, Agentura pro zajišťování 

kvality 

4. Vybrat a aplikovat nástroje pro dosažení SMK v organizaci na základě 

stanovených cílů instituce. 

 Hodnocení na příslušné organizační úrovni je provedeno aplikací zvolené hodnotící 

metody a příslušného hodnotícího nástroje, zpracováním dat a jejich vyhodnocením, 

formulací závěrečných výsledků a jejich sdělením všem odpovědným osobám.  

Metody:  ISO certifikace, koncepce TQM, EFQM Model Excelence, Cena ČR za jakost, 

Model CAF, EMS, BPOZ, SWOT analýzy ad. 

 Hodnocení dle EFQM Modelu 

Časový průběh:  Sebehodnocení do 4 měsíců, Vnější hodnocení v rozmezí 3-5 měsíců 

Zodpovědné osoby:  Interní hodnotící tým - člen vedení, akademický pracovník, zástupce 

studentů/absolvent, zástupce regionální průmyslové sféry/samosprávy, externí 

spolupracovník instituce 

Dokumentace:  Sebehodnotící zpráva, Vnější hodnotící zpráva 

Základní postup:  Vnitřní hodnocení - Rozhodnutí o vnitřním hodnocení, výběr 

hodnocených činností, jmenování interního hodnotícího týmu, vypracování sebehodnotící 

zprávy (dle návrhu komplexního přístupu zavedení a udržování SMK na VŠ viz níže), 

implementace zjištěných závěrů. 

   Vnější hodnocení - Rozhodnutí o vnějším hodnocení, výběr 

hodnocených činností, ustanovení vnějšího hodnotícího týmu, hodnotící agentura, poskytnutí 

vlastní hodnotící zprávy, studium vlastní hodnotící zprávy, hodnotící návštěva na dané 

instituci, předběžná zpráva o výsledcích, zpracování vnější hodnotící zprávy, vyjádření 

k obsahu vnější hodnotící zprávy, implementace navrhovaných doporučení. 

 Navazující cyklické operace způsobu vnitřního hodnocení SMK: 

5. Zajistit konzistentní hodnocení studentů podle veřejně dostupných kritérií, 

pravidel a postupů. 
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- stanovení pravidel a kriterií hodnocení 

6. Stanovit systém výběru a hodnocení akademických pracovníku zabezpečující 

kompetentní vyučování a hodnocení studentů. 

- dosažené znalosti, schopnosti, dovednosti a jejich další rozvoj 

7. Zabezpečit adekvátní podporu studia ve všech nabízených programech. 

8. Zapojit studenty ve všech činnostech zajišťování kvality na univerzitě 

a zajistit jejich zpětnou vazbu ve všech úrovních studia. 

- studentské organizace pro kvalitu, konference kvality, názory studentů prostřednictvím 

dotazníkových šetření 

9. Vymezit a formálně dodržovat postupy schvalování, sledování a periodického 

hodnocení studijních programů a kvalifikací. 

- pečlivý návrh a sledování obsahu programů, zpětná vazba od studentů, zaměstnavatelů 

- proces akreditace 

10. Systematicky shromaždovat, analyzovat a využívat informace relevantní 

ve vztahu k uskutečňovaným činnostem. 

- analýza současného stavu 

- vnější vztahy na regionální, celonárodní a mezinárodní úrovni 

11. Pravidelně zveřejňovat aktuální a objektivní (kvantitativní i kvalita tivní) 

informace o svých studijních programech a dosahovaných výsledcích. 

- webové stránky, interní portál kvality, univerzitní noviny, e-bulletin 

12. Stanovit pravidla pro vyhodnocování a revizi systému vnitřního zajišťování 

kvality. 

- vyhodnocení dat, trendů, aktualizace cílů 

- benchmarking, TQM, souhrnné zprávy, příklady dobré praxe 

- audit, plán auditů, výběr auditorů, vlastní realizace auditu 

 Následující část uvádí výslednou strukturu sebehodnotících ukazatelů jako metodický 

podklad systému managementu kvality při řízení vysokoškolských organizací vycházející 

z Modelu Excelence EFQM - tabulka 3, 4, 5, 6. Systém navrhuje komplexní analýzu vysoké 

školy a všech jejich klíčových procesů a činností. Umožňuje hodnotit všechny zavedené 

systémy řízení současně a předkládá ucelený pohled na organizaci. Viditelně pomáhá instituci 

najít logickou a efektivní vazbu mezi strategií, plánováním cílů a výsledky. Výsledky jsou 

předmětem opakovaného přezkoumávání z hlediska jejich adekvátnosti a efektivnosti . 

 Výčet uvedených kriterií nemá předepisující charakter. Metodika slouží k lepší 
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orientaci uživatelů v relevantní oblasti činnosti vysoké školy s tím, že z metodického hlediska 

je velmi vhodné, aby uživatelé při využití systému v hodnotícím procesu profil zvolené 

oblasti dále modifikovali tak, aby co největší měrou odpovídala charakteristice hodnocené 

části dané instituce. Obecně je výběr pouze některých klíčových a doplňujících ukazatelů 

vhodný pro organizace začínající s hodnocením dle modelu excelence EFQM. Organizacím 

podrobujícím se hodnocení dle modelu excelence EFQM opakovaně se doporučuje provést 

hodnocení ve všech 9 kriterijních oblastech.  

Návrh těchto kriterií byl proveden na základě analýzy SMK FS VŠB–TUO, výběr 

vhodných ukazatelů jsem konzultovala s vedoucím manažerem pro kvalitu, metodika byla 

také ověřena při konkrétních aplikacích na FS VŠB–TUO, která byla certifikována dle ISO 

9001 a je vítězem Národní ceny České republiky za jakost z roku 2007.  

Tabulka 3 Struktura metodických ukazatelů – výsledky vzhledem k zaměstnancům 

VÝSLEDKY VZHLEDEM K ZAM ĚSTNANCŮM 

Klíčové ukazatele Doplňující ukazatele 

Fluktuace pracovníků fakulty. Spolupráce s odbornou organizací, která se 
zaměřuje na péči o zaměstnance. 

Věková struktura akademických pracovníků. Personální rozvoj pracovníka. 

Analýzy spokojenosti pracovníků fakulty. Výkonnost jednotlivých pracovníků. 

Kvalifikace akademických pracovníků. Přijímání nových pracovníků. 

Akreditované obory habilitačního řízení a 
řízení ke jmenování profesorem. Týmová spolupráce. 

Tabulka 4 Struktura metodických ukazatelů – výsledky vzhledem k zákazníkům 

 VÝSLEDKY VZHLEDEM K ZÁKAZNÍK ŮM 

Klíčové ukazatele Doplňující ukazatele 

Kritéria přijímacího řízení. Měřítka spokojenosti externích zákazníků. 

Přihlášky na jednotlivé studijní obory, 
přihlášky na fakultu celkem. Měřítka spokojenosti zákazníků z průmyslu. 

Úspěšnost uchazečů o studium na fakultě. Sledování image fakulty – web, propagace. 

Výsledky studentů jednotlivých ročníků 
bakalářského a magisterského studia. 

Kvalita vědecko-výzkumného potenciálu 
fakulty.  

Vypisování stipendií. Články odborné literatury a denního tisku. 
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Studenti opakující ročník. Počet společně s průmyslem řešených projektů.  

Zpětná vazba od studentů formou 
dotazníkových šetření. 

Počet podepsaných dohod o spolupráci 
s firmami v regionu. 

Úspěšnost studentů v Soutěži studentské tvůrčí 
a odborné činnosti. Průběžná identifikace a odstraňovaní neshod. 

Plnění cílů pracovišť – počtu studentů 
jednotlivých oborů. 

Sledování systému kvality výukových 
programů. 

Počty absolventů a jejich hodnocení. Výukové metody. 

Očekávaný profil absolventa v souvislosti 
s uplatněním na trhu práce. Studijní a profesní poradenství. 

Počty studentů doktorského studia podle 
oborů. Nabídka kurzů v cizím jazyce. 

Podpora studia zdravotně handicapovaných. 
Rozvoj komunikačních dovedností, kritického 
myšlení, flexibility, jazykových kompetencí, 
skupinové a samostatné práce. 

Harmonizace studijních programů se 
srovnatelnými programy v zemích EU. Práce studentů ve studentských organizacích. 

Procento absolventů úspěšných při získávání 
zaměstnání. Zahraniční stáže studentů a doktorandů. 

Finanční přínos z doplňkové činnosti. Účast studentů a doktorandů na (mezinárodních) 
konferencích a seminářích. 

Tabulka 5 Struktura metodických ukazatelů – výsledky vzhledem ke společnosti 

VÝSLEDKY VZHLEDEM KE SPOLE ČNOSTI 

Klíčové ukazatele Doplňující ukazatele 

Analýza nezaměstnanosti absolventů. Nezaměstnanost v regionu. 

Posluchárny a laboratoře - kapacita, kvalita 
vybavení a služeb, přístupnost. 

Požadavky podniků na znalosti a dovednosti 
absolventů. 

Hodnocení infrastruktury - knihovny, ICT, 
Koleje a menzy, sportoviště. Spolupráce se středními školami. 

Vnější vztahy na regionální úrovni – střední 
školy, výzkumná pracoviště, nadace. Snaha o činnost nezatěžující společnost. 

Vnější vztahy na mezinárodní úrovni – systém 
ECTS, Sokrates, Leonardo. 

Zapojení studentů do výzkumné a vývojové 
činnosti. 

Celoživotní vzdělávání. Publikační a elektronická prezentace výsledků 
vědecké, umělecké a další tvůrčí činnosti. 

Účast v programu výzkumu a vývoje MŠMT. Uplatnění externích profesních odborníků 
z praxe ve výuce. 

Účast ve výzkumných projektech EU. Kontrola spotřeby energií na úrovni univerzity 

Působení zahraničních odborníků na VŠ. Podpora kulturního života. 
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Tabulka 6 Struktura metodických ukazatelů – výsledky vzhledem k výkonnosti 

KLÍ ČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI 

Klíčové ukazatele Doplňující ukazatele 

Počty studentů fakulty v jednotlivých stupních 
studia. 

Vědecká činnost pedagogů. 

Doba studia absolventů jednotlivých stupňů 
studia. Přínos řešených úkolů doplňkové činnosti. 

Počty a kvalita zaměstnanců fakulty. Pedagogický výkon pracovišť po letech. 

Finanční ukazatele. Úspěšnost podávaných projektů. 

Ekonomické ukazatele. Přínos řešených výzkumných projektů. 

8 ZÁVĚR 

 Zvýšený důraz na oblast kvality vzdělávání můžeme v současnosti sledovat 

v celosvětovém měřítku. Proces zajišťování a hodnocení kvality je složitý jev, který se 

kontinuálně vyvíjí. Proto je nezbytné uvažovat o přínosech, které může mít řízení škol podle 

zásad managementu kvality, jako jsou ISO 9000, TQM, EFQM, benchmarking a další. 

Správné uplatnění těchto systémů pak vede k neustálému zlepšování a efektivnosti 

vykonávaných činností. 

 Tato disertační práce se zabývá oblastí koncepce systémů managementu kvality 

v oblasti vysokého školství. První kapitola se zaměřuje na metodiku základních principů 

a koncepcí managementu kvality. Tento oddíl uvádí historické okolnosti vzniku systémů 

řízení kvality a osvětluje současný stav problematiky v ČR. Popisuje systémy norem řady 

ISO 9000, jejich základní rysy, charakteristiky a přínos. 

 Druhá kapitola DP popisuje manažerské nástroje podpory procesního řízení včetně 

koncepcí podnikových standardů a uvádí využitelnost těchto systémů v oblasti terciárního 

vzdělávání. V oblasti vysokého školství lze uplatnit především koncepce na bázi norem ISO 

řady 9000, TQM, EFQM Excelence Model a model CAF. V České Republice je prozatím 

z veřejných vysokých škol certifikována podle ISO 9001 pouze VŠB-TU Ostrava. Na základě 

dobré praxe a pozitivních výsledků využití této koncepce však existuje celá řada dalších 

vysokoškolských institucí, které postupně tento systém zavádějí. 

 Ve třetí kapitole jsem provedla analýzu aplikovaných metod systému managementu 

kvality realizovaných na třech veřejných (VŠB-TUO, UTB ve Zlíně, VUT v Brně) a jedné 

soukromé vysoké škole (MVŠ v Olomouci) a jejich následné využití při řízení. Rozbor 
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předkládá souhrnné informace zajišťování kvality činností dle kriterií týkajících se systému 

hodnocení kvality vzdělávání, vnitřního a vnějšího hodnocení, údajů o finanční kontrole a 

způsobu o zajištění kvality odborných praxí.  

 Podrobnější rozbor je věnován aplikaci systému řízení kvality na Fakultě strojní VŠB-

TUO. V této kapitole uvádím vlastní přístup k realizaci a analýze výsledků. V rámci struktury 

sebehodnotících procesů jsem vytvořila, implementovala, zpracovala a vyhodnotila jednotlivé 

analýzy s cílem zjištění konkrétních oblastí pro zlepšení jako základu dalšího růstu 

organizace. Data byla kromě domovské FS VŠB-TUO zjišťována také na UTB ve Zlíně a 

MVŠ v Olomouci. Z výsledků šetření dotazníků a celkového zhodnocení přístupů 

jednotlivých univerzit vyplývá, že kvalita, její zajišťování a hodnocení má na těchto 

vysokoškolských organizací významnou prioritou. Zajišťování kvality je zabezpečováno 

externími i interními postupy a je všeobecně přijímáno všemi institucemi. Mezi nejdůležitější 

procedury vnějšího hodnocení kvality patří akreditace studijních programů, systém vnitřní 

evaluace kvality se do značné míry liší od úzce zaměřených hodnocení až k propracovaným 

komplexním systémům sebehodnocení. Přestože snaha organizací v oblasti řízení kvality je 

ve skrze pozitivní, často se setkáváme s nekoncepčními postupy hodnocení, které jsou 

neefektivní a jejich výsledná validita je velmi malá. Tato situace vyžaduje zavedení 

uceleného SMK a vytvoření vnitřní politiky organizace. V závěrečné části této kapitoly 

přináším analýzu britského modelu hodnocení kvality terciárního vzdělávání, který je široce 

obdivován i na mezinárodní úrovni a má vliv na rozvoj systémů zajišťování kvality po celém 

světě. 

 Ve čtvrté kapitole uvádím systém nástrojů pro sběr, uchovávání, vyhledávání 

a zpracovávání informací z dotazníkových šetření, který byl vytvořen za účelem jejich 

dalšího poskytování pracovníkům školy, studentům i veřejnosti. Získávání dat z rozsáhlých 

souborů bylo vyřešeno volbou vhodných webových a databázových nástrojů, analýzy a 

prezentace dat.  

 Pátá kapitola tvoří stěžejní část disertační práce, ve které se zabývám vytvořením 

struktury ukazatelů pro sebehodnotící procesy a komplexním posouzením systému řízení 

univerzity. Na základě implementace EFQM modelu na FS VŠB-TUO jsem určila klíčové 

a doporučující ukazatele jako metodický podklad pro sebehodnocení vysokoškolských 

organizací. Provedla jsem rozbor jednotlivých kriteriálních znaků včetně jejich hodnocení 

a možných návrhů na zlepšení. V druhé části tohoto oddílu jsem analyzovala potřeby 

benchmarkingového projektu strojních fakult ČR, SR a popsala soubor typicky používaných 

ukazatelů společně s metodikou jejich určení.  
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