
z obhajoby disertační práce pana Ing. Františka Kostihy 

konané dne: 26. 6. 2012 

téma práce: ,,Měření hodnocení kvality informačních systémů" 

Přítomní: dle prezenční listiny: 

• předseda komise: Doc. PhDr. Richard Papík, PhD.
• Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. - oponent

• PhDr. Eva Bratková, PhD.

• doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.

• Prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
• doc. PhDr. Rudolf Vlasák

Nepřítomní: 

• doc. Ing. Alois Fiala, CSc. - oponent - neomluven

• Prof. PhDr. Marie Konigová, CSc. - omluvena

Předseda komise pan docent Papík zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta Ing. Františka 

Kostihu. 

Školitel doc. Vlasák představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a s jeho dizertační prací. 

Kandidát Ing. František Kostiha seznámil komisi se svou prací. Sdělil zejména cíl své práce, kterým 

bylo uchopit a zpracovat pojmy "měření"," kvalita" a „informační systém" s vyváženým přístupem 

technickým a humanitním a uvést takto zpracované pojmy do souvislostí a na tomto základě se 

pokusit o praktické hodnocení vnímané kvality. 

Poté oponent doc. Jiří Ivánek přednesl závěr svého posudku a doporučil práci k obhajobě. Druhý 

oponent nebyl přítomen a se závěry posudku komisi seznámil doc. Papík. Oponent hodnotí práci 

kladně a doporučil ji k obhajobě. 

Kandidát Ing. František Kostiha odpovídá na posudky oponentů. 

Kandidát reaguje na připomínky p. docenta Fialy: 

K připomínce ke kapitole doktorand s připomínkou souhlasí, a je si vědom, že text není dostatečně 

vhodný k publikaci pro veřejnost a v současné době pracuje na jeho popularizaci; 

Reaguje na chyby způsobené automatickými opravami wordu, disertant oceňuje pečlivost přípravy 

doc. Fialy; 

K připomínce ke kapitole 7.3. disertant vysvětluje a zdůvodňuje rozdělení na dvanáctiny-uznává, že 

pro čtenáře je to nepříjemné a může působit komplikace; 



Dále reaguje na kritiku malého vytěžení diagramů, zmiňuje, že otázka statistického hodnocení byla 

upozaďována, disertant prováděl statistické hodnocení pro management JE; poskytl část ročního 

výzkumu pro magisterskou práci na Jihočeské univerzitě, dále uvedl, že se souborem dat by bylo 

možné dále pracovat; 

Dále disertant obhajuje zobrazení diagramů vypovídající o různých skutečnostech, z důvodu úspory 

prostých obrázků byly grafy zhuštěny; 

Reaguje na připomínku porovnání regulačních diagramů a vysvětluje, že důvody neshod mají 

dlouhodobé příčiny, bylo analyzováno pouze 4 leté období; 

Reaguje na strohost diagramů v práci - nejsou zdůvodněny statistické postupy, protože z pohledu 

disertanta není nutné opisovat důvodové stránky norem a dále jsou použity standardizované metody 

pro zobrazování diagramů; 

Kandidát reaguje na připomínky p. docenta Ivánka: 

Vysvětluje vysokou návratnost (28-30%) odpovědí, zkoumal čím je to způsobeno. Zjistil, že jde o 

faktor toho, že se jedná o průzkum v organizaci, další faktor je společenský; 

Dále bylo zmíněno sezónní kolísání, disertant nemá vysvětlení a bere to jako další aspekt pro budoucí 

výzkum; 

Reaguje na změnu škály z S otázek na 7 tak, že není uveden celý přepočet provedený v rámci 

zaměstnání, chybí kvantitativní charakteristiky, které nejsou součástí práce a závěry jsou tedy platné; 

Reakce na kritiku neuvedení prahové hodnoty, vysvětluje disertant na základě manažerského vnímání 

situace, prahová hodnota se měnila v průběhu měření. Disertant uznal, že se vysvětlení mělo objevit 

v textu; 

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta. 

Přítomný oponent je spokojen s vystoupením kandidáta a hodnotí odpovědi jako fundované. 

Otázka prof. Raucha -Jestli jste vzal v úvahu hodnocení kvality informačního systému? 

Zahrnuta je nepřímo, je obsažena v názvu, je třeba stanovit vnímání kvality, je třeba stanovit co je 

objektivní k hodnocenému produktu, je-li čerpáno z informačního systému více, než uživatel 

očekával, je pak 15 hodnocen kladně. 

Otázka doc. Souček- Nemůže nalézt seznam publikační činnosti? 

Seznam je součástí tezí disertační práce 

otázka týkající se benchmarkingu 15, který se týká hodnocení uživateli a hodnocení technickému? 

Jak byste vztáhl výsledky své práce k tomuto přístupu? 

závislé hodnocení uživatelů i technického přístupu, benchmarking vysvětluje na přístupu z praxe v JE 

Diskuze: 



V rámci diskuze se doc. Papík vyjádřil kladně a s pochvalou k přístupu v práci k aplikaci společenských 
věd k technickým tématům. Zmínil otevřenost tématu, objevitelské počiny a inspiraci jinými vědami a 
aplikacemi do disertantova vlastního inženýrského oboru; 

vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 




