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Disertační práce se zabývá dopadem systémů řízení kvality středních odborných škol v České republice 

na spokojenost uživatelů, tedy žáků, resp. studentů. 

 

Struktura a obsah práce 

Struktura práce je přehledná a logická. Jednotlivá témata se velmi užitečně prolínají. Autor 

prokazuje schopnost postupovat od obecného ke specifickému, definovat jednotlivé pojmy 

dialogem s autory, na přijatých definicích dále rozvíjet další, navazující koncepty. 

 

Autor začíná teoretickou část práce popisem teoreticko-metodologického rámce, ve kterém 

sofistikovaně vymezuje kontext práce. Zároveň tím prokazuje svou erudici v oblasti systémů řízení 

kvality nejen v různých školních prostředích, ale také v různých zemích a za využití literatury 

prověřené časem i velmi aktuálních zdrojů. Aktuálnost, potřebnost a stálost tématu dokládá autor 

celkem vysokým počtem textů (n=9306) o školním klimatu v databázi Scopus od roku 2000, ale také 

krátkým historickým exkurzem vývoje daného tématu v odborných kruzích. Na konci této kapitoly autor 

jasně a přesně vymezuje, jakým způsobem vytvořil mapující přehled dosavadních poznatků o zvolené 

problematice včetně přesných kritérií, které při vyhledávání poznatků použil. 

 

V dalších kapitolách autor vymezuje pojmy kvality ve vzdělávání (2. kapitola), spokojenosti žáků se 

školou (3. kapitola), manažerské systémy řízení kvality (4. kapitola). 

Autor ve 2. kapitole opakovaně uvádí (např. str. 20, 1. odst.), že „... pokud kvalita má být hodnocena, 

musí být především definována“ (Schindlerová et al., 2015). Na konci kapitoly vzniká přirozeně otázka, 

jakou definici kvality tedy zvolil autor pro svou práci. Vzhledem k náročnosti tématu, resp. definování 

pojmu kvalita ve vzdělávání, však autor celkem oprávněně přistoupil k dalšímu pohybu po rozlišovacích 

úrovních tohoto pojmu tak, aby jej mohl definovat. V kapitole 3 (Spokojenost žáků se školou) autor 

rozebírá různé autorské koncepty popisující spokojenost žáků ve škole. Autor využívá široký počet 

autorských přístupů, hledá společné i rozdílné znaky a vhodně s nimi pracuje. V dalších 

podkapitolách se zabývá vlivem školního prostředí na spokojenost žáků (podkapitola 3.2), kde velmi 

vhodně kombinuje poznatky z obecného managementu přenesené do vzdělávacího prostředí 

(např. výzkum Abrahama Maslowa na str. 25, 2. odst.). Rozvíjí zde také koncept spokojené školy. 



V textu jsou uvedeny teoretické studie, které potvrzují vztah mezi spokojeností žáků, jejich motivací 

a studijním úspěchem, ale také nasloucháním ze strany učitelů, pocitem bezpečného prostředí, 

vzájemného přijetí žáků. Dále se zde autor zabývá vztahem mezi vzdělávacími výsledky a emocemi 

žáků (podkapitola 3.3), analýzou teorií vztahujících se ke spokojenosti žáků (podkapitola 3.4). V této 

podkapitole (3.4) se autor věnuje studiím, které přináší evoluční myšlenky k rozvoji vzdělávacího 

přístupu (str. 31): např. přiblížit vzdělávání praktickému životu (Flay a Allred, 2010), rozvoj kritického 

myšlení kladením otázek, které mají více než jednu správnou odpověď (Gruener, 2011) či sebereflexí 

(Allred, 2008), emoční učení a nácvik všímavosti (Corradino a Fogarty, 2016). Podkapitolou 3.5 v práci 

vyplývá, že autor poměřuje kvalitu vzdělávacího procesu se spokojeností žáků. V této podkapitole (3.5) 

jsou autorem popsány možné přístupy, překážky procesu měření spokojenosti žáků a to včetně nástrojů, 

které se používají nejen v českém prostředí.  

 

V kapitole 4 (str. 35) se již autor věnuje manažerským systémům řízení kvality, kategorizuje je, uvádí 

cíle jejich použití. V podkapitole 4.1 a jejích dalších částech je uveden konceptuální rámec problematiky 

manažerských systémů řízení kvality ve vzdělávání: kontrola kvality a její provádění (testování, 

monitorování, hospitace), zajištění kvality a způsoby jejího provádění (akreditace, audity, hodnocení, 

externí zkoušky). V dalších podkapitolách (4.1.3 – 4.1.7) uvádí autor manažerské přístupy vhodné 

k plánování a realizaci projektů v rámci řízení kvality: Shewhartův cyklus (4.1.3), rámec kvality 

Baldridge (4.1.4), Crosbyho přístup nulové vady (4.1.5), Juranův přístup k projektovému řízení (4.1.6), 

koncept Total Quality Managementu (4.1.7) a jeho obdoby ve vzdělávání (TQE, str. 40). 

Další část práce je věnována souboru mezinárodních norem v oblasti řízení a zajišťování kvality – ISO 

normám (4.2, str. 42). Zajímavým příspěvkem je kapitola 4.2.3, která se zabývá normami ISO 9000 ve 

vzdělávání, kde autor prostřednictvím již provedených studií identifikuje přínosy i možné nedostatky 

ISO 9000. Zejména však potvrzuje, že jsou (ISO 9000) slučitelné se zdravým vzdělávacím standardem 

a praxí a zároveň jsou doplnitelné dalšími kvalitativními přístupy. Posledním přístupem k řízení kvality, 

který je v teoretické části disertační práce podrobně zmíněn je model excelence EFQM (kap. 4.3, str. 

47). Autor popisuje model excelence EFQM jako kontinuální kvalitativní proces využívající kreativitu, 

agilní přístup k projektovému řízení, schopností pracovníků. V dalších kapitolách jsou popsány varianty 

postupů hodnocení EFQM modelu. 

 

V kapitole 5 – Limity, problémy a nejasnosti systémů řízení kvality – se autor věnuje přínosům a 

nástrahám implementace systémů řízení kvality v kontextu škol. Tato část vytváří potenciál pro 

případnou budoucí diskusi vzhledem k zaměření práce a zejména její výzkumné části. Autor zde 

také rozvíjí diskusi o zákaznících ve vzdělávání (kap. 5.2), spokojenosti žáků jako znaku kvality (kap. 

5.3) či nulové vady ve školství (kap. 5.4). 

Kapitola 6 je závěrem teoretické části disertační práce. Jedná se o shrnutí výše uvedených kapitol. 

 



V kapitole s teoretickými východisky upozorňuji na některé neúplnosti, nepřesnosti a formální 

chyby: 

 

- Na str. 19 (3. odst.) popisuje autor externí vlastnosti objektu kvality u vzdělávání jako 

vzdělávací potřeby spotřebitelů, kde jako spotřebitele vyjmenovává stát, společnost, účastníky 

vzdělávacího procesu – žáky, jejich rodiče, učitele atd. V tom samém odstavci přidává v diskusi 

pojmy jako poskytovatelé vzdělání (stát, společnost aj.), uživatelé služeb (žáci), uživatelé 

výstupů (zaměstnavatelé), zaměstnanci ve vzdělávání. Také vizte např. str. 3 – Abstrakt, 

případně kapitola 5.2, kde se autor věnuje problematice vnímání žáka jako zákazníka a klade si 

velmi správně otázku: „Kdo je však ve škole „zákazník“? (str. 62) a rozděluje je na vnitřní a 

vnější zákazníky (str. 62, odst. 3). Na straně 62 přibývá další pojem „příjemce školské služby“ 

dle Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (2001). Tuto problematiku vnímám 

v teoretické práci jako ne úplně vyjasněnou, vzniká zde otázka, „kdo je tedy uživatel a kdo 

spotřebitel?“, která není plně vyřešena. 

 

Následují kapitoly vlastní práce v obvyklém členění stanovení výzkumného problému, cíle výzkumu, 

popis metod, dosažených výsledků a jejich diskuse. K jednotlivým vybraným částem se vyjadřuji 

v posudku níže. 

 

Cíl práce, aktuálnost tématu 

Hlavním cílem práce bylo analyzovat a porovnat dopad, který implementace nejpoužívanějších systémů 

řízení (ISO, EFQM, CAF) měla na spokojenost žáků škol, kde byla implementována po dobu nejméně 

tří let. 

Problematika spokojenosti žáků při studiu velmi úzce navazuje na problematiku jejich motivace při 

studiu a má přímý dopad na efektivitu vzdělávání. Z tohoto důvodu je téma posuzované disertační 

práce velmi přínosné a stále aktuální. Schopnost či dovednost hlavního manažera školy (ředitel, 

rektor, děkan aj.) řídit kvalitu vzdělávacích procesů ve vzdělávacím systému je nesmírně důležitá a 

v současné době velmi aktuální. Předložená disertační práce toto téma vhodně přebírá z regionů, 

kde funguje a přenáší jej do kontextu českého vzdělávání. 

 

Použité vědecké metody v disertační práci 

V práci byla zvolena kvantitativní metodologie. Výzkum proběhl ve dvou etapách: - nejdříve 

dotazníkové šetření všech středních odborných škol v ČR (ředitelé) identifikující výskyt a využití 

systémů řízení kvality, - další etapa distribuce dotazníků sledujících spokojenost žáků a postoje vůči 

škole. 



Formu i průběh obou etap popisuje autor v práci v dostatečném detailu a věrohodně. S postupem 

použitým v obou etapách výzkumu lze souhlasit, stejně tak se zpracováním výsledků. Autor využil 

pilotáže ve vhodném měřítku, jedinou výtkou by mohlo být jeho použití pouze v jedné střední odborné 

škole na území hl. m. Prahy (u dotazníku pro žáky). 

Metody použité pro zpracování výsledků pilotáže jsou zejména základní kvantitativní analýza a 

explorační faktorová analýza. 

Pro hlavní výzkum bylo ze strany ředitelů SOŠ v ČR získáno 269 dotazníků, od studentů pak 7179 

dotazníků, resp. 6454 dotazníků po vyřazení škol s malou návratností dotazníků. Celý proces sběru dat 

pro hlavní výzkum je velmi pečlivě popsán, zdokumentován, včetně mapy ukazující oblasti ČR a jejich 

zapojení do výzkumu. Pro zpracování dat byla použita explorativní analýza, analýza reliability, výpočty 

indexů, diferenciální analýzy, statický test T-test aj. 

Vědecké metody v předložené disertační práci, ať už se jedná o použité teoretické či empirické 

metody poznání, považuji za správně zvolené, vhodně použité a věrohodně zaznamenané. 

 

Splnění cílů práce 

Autor práce úspěšně splnil cíle, které si ve své disertační práci stanovil. Prokázal výborné studijní, 

tvůrčí i aplikační schopnosti, které jsou předpokladem další úspěšné vědecké činnosti. Postupy a metody 

jsou vybrány vzhledem k tématice práce invenčně, adekvátně a aplikovány účelně. Metodický rámec je 

opakovatelně použitelný. 

 

Přesnost práce, formální stránka práce 

Práce je napsána stručným, jasným a přesným jazykem. Formální stránka práce i přesnost 

vyjadřování, úprava schémat a tabulek jsou na odpovídající úrovni. Práce má jasnou strukturu, je 

přehledná, členěná do logických celků a je možné se v ní jednoduše orientovat. 

 

Výsledky práce a poznatky, přínosy práce 

Práce přináší výsledky v oblasti teoretické, metodologické i praktické. 

Za hlavní teoreticko-metodologické výsledky lze považovat vymezení problému a způsobu jeho 

řešení přes kritérium spokojenosti žáků, nastavení procesu zpracování takto zaměřeného výzkumu 

včetně jednotlivých indexů (spokojenosti, postojů, kvality výuky, kvality vyučujících, spokojenost ve 

škole, technické zázemí, klima pro učení).  

Za hlavní praktický přínos práce lze považovat vytvoření evaluačního dotazníku jako nástroje, který 

je možné opakovaně použít a zejména jeho ověření v praxi. Zajímavým přínosem je možnost využití 

tohoto postupu jako autoevaluačního nástroje k ověření spokojenosti žáků s možností srovnání mezi 

jednotlivými školami.  



 

Literární zdroje 

Literární zdroje zahrnují publikace klasické, již prověřené i moderní, evoluční. Lze konstatovat, že jde 

o zdroje adekvátní, dobře volené, dobře zpracované z hlediska teoretických metod poznání. Zdroje 

jsou v práci označeny v souladu s citační etikou. 

 

Ve výzkumné části upozorňuji na některé neúplnosti, nepřesnosti a formální chyby: 

- Způsob zpracování teoretické části uvedený v části kapitoly 6. Závěr teoretické části (str. 67, 

odst. 3 a následující) lze obvykle očekávat v metodické části práce. 

 

Otázky do diskuse: 

Kromě odpovědí na některé připomínky a otázky v dílčím hodnocení práce navrhuji, aby se aspirant 

vyjádřil k následujícím dotazům: 

- Lze propojit koncept spokojené školy s některým z přístupů k definicím kvality ve vzdělávání 

např. (str. 19)? 

- Jak lze prakticky navodit a využít stav „flow“ ve vzdělávacím procesu? (str. 28) 

- Ve vztahu k teoretickým konceptům systémů řízení kvality uvedeným v kapitole 4 – lze při 

řízení kvality ve vzdělávání využít také metodu Kaizen? 

- Který z konceptů řízení kvality uvedených v disertační práci je optimální pro aplikaci ve 

vzdělávacím procesu? 

- Je možné v kontextu českého vzdělávacího systému nalézt organizaci blížící se konceptu učící 

se organizace, resp. modelu EFQM? 

- Jakým způsobem byl vypočítán např. index spokojenosti? 

- Je mezi SOŠ v ČR vůle podstupovat standardizovanou autoevaluaci vedoucí ke srovnání kvality 

řízení vzdělávacích procesů? 

Závěr: 

Práce splňuje nároky kladené na disertační práce. Doporučuji, aby PhDr. Romanu Liškovi byl po 

úspěšné obhajobě udělen titul Ph.D. 

 

 

Praha 10.4.2021 

 

         Václav Švec 


