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Abstrakt 

NÁZEV: 

Systém managementu ISO ve středních školách? 

AUTOR: 

Roman Šikner 

KATEDRA (ÚSTAV): 

Centrum školského managementu 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

Mgr. Bc. Jiří Trunda 

ABSTRAKT: 

Závěrečná práce se zabývá povědomím ředitelů škol a jejich zástupců o systému řízení 

a vedení, managementu kvality – normě ISO 9001.  

Má za úkol zjistit, jestli si vedení škol myslí, že by jim norma ISO 9001 mohla pomoci při 

řízení a vedení školy a zda by jim v neposlední řadě mohla pomoci při získání klientů – 

žáků, při jednáních se zřizovatelem a sociálními partnery a při získávání finančních 

prostředků, zejména v doplňkové činnosti. 

Závěrečná práce přinese názory ředitelů škol, případně jejich zástupců z různých typů 

středních škol na systém managementu kvality – normu ISO 9001, možnost zavedení 

této normy v jejich škole. 
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Abstract 
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ABSTRACT: 

This thesis deals with the awareness of school principals and their representatives 

about management and leadership of quality management - ISO 9001.  

It finds out whether the school management thinks that ISO 9001 would help them in 

the management and leadership of their school and also if it would help them gain 

clients – pupils, in negotiation with  the management and social partners, in raising 

funds - mainly in additional activities. 

This thesis expresses the opinions of school principals or their representatives from 

different high schools about management quality – ISO 9001 and the possibility of 

introducing this norm in their schools. 
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Úvod 

Působím ve funkci zástupce ředitele ve Střední odborné škole a Gymnáziu, Liberec, Na 

Bojišti 15, příspěvkové organizaci. 

Na naší škole jsme na jaře roku 2008 začali zavádět tehdy ještě tzv. systém 

managementu jakosti – normu ISO 9001. V září stejného roku jsme úspěšně prošli 

certifikací na tuto normu.  

Proč jsme se rozhodli právě pro tuto normu? Do jara roku 2007 jsme byli pouze 

technickou školou s automobilními a elektrotechnickými maturitními a učebními 

obory. Na jaře 2007 jsme převzali krachující soukromé gymnázium, které bylo 

zaměřeno na rozšířenou výuku cizích jazyků a pedagogické lyceum. Během několika 

dnů k nám přešlo něco více než 200 žáků a 35 učitelů. Bylo nutné sladit dva zcela 

rozdílné systémy výuky a vedení lidí. Zkoušeli jsme několik možností a nakonec jsme 

využili nabídky Krajského úřadu Libereckého kraje stát se jednou ze tří pilotních škol a 

pokusit se zavést na naší škole systém managementu kvality – normu ISO 9001. I přes 

počáteční nejistotu jsme nakonec celý proces dokončili a v září 2008 normu ISO 9001 

certifikovali. S odstupem času musíme konstatovat, že nám právě tato norma velmi 

pomohla sjednotit dva systémy vzdělávání, odborné technické a všeobecné humanitní. 

Při zavádění normy ISO 9001 byla ve škole přepracována kompletní dokumentace. Byly 

popsány jednotlivé procesy, k nim vytvořené dokumenty a formuláře, které mají 

unifikovaný vzhled. Byly přepracovány a aktualizovány všechny směrnice, které jsou ve 

škole vydávány. Zároveň nám tato norma pomohla při získávání finančních prostředků 

z doplňkové činnosti, protože firmy, pro které nyní pořádáme školení nebo kurzy, 

normu ISO 9001 také vlastní a služby musí nakupovat od stejně certifikovaných 

organizací. 

V poslední době někteří zřizovatelé škol a školských zařízení, krajské nebo obecní 

(městské) úřady uvažují o jednotném zavedení systému managementu vedení a řízení 

svých příspěvkových organizací a s tím spojených jednotných stanovených hodnotících 

kritérií pro porovnání úrovní jednotlivých organizací. Zároveň se snaží zřizovatelé 

přenést na školu odpovědnost za dosažení stanovených vzdělávacích výstupů, tzv. 

akontabilitu. Ve školství to znamená zodpovědnost vzdělávací instituce za kvalitu 
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poskytovaných služeb a výsledků vzdělávání, jakož i za důsledky svého přístupu a 

postupu, a to v právním rámci směrem ke klientům.  

Řízení organizací, školy nevyjímaje, je dlouhodobě živě diskutovaným tématem, s nímž 

se pojí mnoho rozmanitých významů a jenž vyvolává řadu kontroverzí. Každého se totiž 

nějak dotýká, jakým způsobem je organizace, kde pracuje nebo studuje, spravována, 

jak se s ním jako s člověkem, zaměstnancem či klientem zachází, jak se v ní cítí. To vše 

úzce souvisí s řízením organizace. I proto téma dříve spjaté především s komerční 

sférou dnes plně proniklo do neziskových sektorů a stalo se součástí i takových 

disciplín, jako je pedagogika a pedagogický výzkum. 

Panuje všeobecný konsenzus týkající se významu školy v systému výchovy a vzdělávání. 

Zároveň se uznává, že škola může úspěšně plnit své úkoly a dobře fungovat, je-li 

smysluplně řízena. Jestliže posláním školy je vychovávat a vzdělávat, pak smyslem 

procesů řízení ve škole je umožnit učitelům i žákům dosahovat těchto společných cílů. 

Řídící práce ve škole spočívá v převzetí odpovědnosti za to, aby všichni členové školní 

komunity měli k dispozici potřebné zdroje a dostávalo se jim podpory a co nejlepších 

podmínek k učení a vyučování.  

Ředitel a jeho role v procesech řízení jsou zkoumány z různých úhlů pohledu, 

s rozličnými východisky, různými metodami i s rozmanitými záměry. Dříve dominantní 

kvantitativní studie zaměřené zejména na styly řízení, nebo obvyklé činnosti ředitele 

jsou postupně doplňovány také kvalitativními šetřeními. 

Od škol se očekává, že se budou chovat v mnoha směrech samostatně, a přitom budou 

schopny zkvalitňovat svou práci především vlastními silami. Na bedrech ředitelů tak 

spočinula odpovědnost za veškeré stránky chodu školy (ekonomická, správní, 

personální, pedagogická).1 

Vzhledem k délce trvání normy ISO 9001 a jejímu neustálému vývoji a zdokonalování 

se jeví systém managementu kvality ISO 9001 jako nejpropracovanější. Je právě systém 

managementu kvality – norma ISO 9001 právě tím pravým nástrojem pro řízení a 

vedení škol? Jaký mají na tuto normu názor ředitelé škol, případně jejich zástupci? 

                                                           
1 ŠVAŘÍČEK R.; ŠEĎOVÁ K. a kol., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: Škola a její ředitel. Praha : 
Portál, 2007, s. 287 – 288. ISBN 978-80-7367-313-0. 
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Bude větší zájem o normu ISO 9001 mezi středním školami s technickým zaměřením? 

Rozhodl jsem se provést mezi řediteli středních škol a jejich zástupci v Libereckém kraji 

dotazníkové šetření, abych zjistil povědomí vedení škol o systému managementu 

kvality, jejich názory na zavedení této normy v jejich škole a v čem vidí klady a zápory 

normy ISO 9001.  



Stránka 12 z 60 
 

1 Systému managementu kvality – normy ISO 9001 

1.1 Stručné představení systému managementu kvality – normy ISO 

9001 

1.1.1 Historie systému managementu kvality – normy ISO 9001 

Vznik systému řízení kvality má svůj původ ve 20. letech minulého století, kdy 

s rozšířením sériové výroby vznikal požadavek na zavedení systému, který by udržel 

neměnnou kvalitu výroby, aniž by byl testován každý výrobek. První publikované 

zásady se objevily po druhé světové válce, ale přístup byl rozdílný v závislosti na 

teritoriu (USA, Evropa, Japonsko) i podle jednotlivých korporací. Samotná norma ISO 

9001 má svůj původ ve Velké Británii v 80. letech, kdy se rozšířila po celé Evropě a 

vytvořila tradici ověřování jejich plnění nezávislými certifikačními společnostmi. 

Zatímco na přelomu roku 2000 pocházelo více než 60% certifikovaných společností 

z Evropy, dnes většinu certifikátů drží firmy z Asie.2 

1.1.2 Princip normy 

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví cíle a plány v oblasti 

kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, 

přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla 

přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, 

lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení 

dodavatelů, měření výkonností procesů a také interní audity za účelem získání zpětné 

vazby.3 

1.1.3 Přínos normy pro organizaci 

 Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality 

poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům. 

 Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů 

na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů. 

 Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím 

zvyšovat spokojenost vlastníků. 

                                                           
2 ISO.CZ: normy: ISO 9001 [online].  [cit. 2013-04-04]. Dostupné na: <http://www.iso.cz/?page_id=38> 
3 Viz. odkaz č. 2 
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 Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnějších 

zákazníků a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich 

spokojenosti. 

 Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní 

správě. 

 Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace. 

 Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace. 

 Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů. 

 Vytvoření systému pružně reagujícího na změnu požadavků trhu, jednotlivých 

zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění 

nových technologií, organizačních změn apod.).4 

1.1.4 Recenze – klady a zápory 

+ Norma je natolik univerzální a vyvážená, že se dá úspěšně aplikovat do různých 

odvětví lidské činnosti zaměřené na produkci kvalitních výrobků nebo služeb, přičemž 

je využívána již 25 let pouze s jednou výraznou změnou (posílení role marketingu). 

- Za negativní je považován dopad povinnosti „mít certifikát“ pro výběrová řízení, kdy 

spousta malých firem udržuje systém řízení kvality pouze formálně za tímto účelem, a 

tím shazuje v očích odborné veřejnosti její nedocenitelný přínos pro ekonomiku. Toto 

je viděno v blízké budoucnosti jako prioritní úkol akreditačních orgánů, aby se navrátila 

určitá důvěra.5 

1.2 Systém managementu kvality ve školství 

1.2.1 Norma ISO 9001 ve vzdělávací instituci 

Ve školách, kde je systém managementu kvality zavedený, pomáhá zlepšit organizaci 

práce, zefektivnit metody řízení, správu dokumentů a celkově zvýšit spokojenost 

zákazníků (žáků, rodičů) a zaměstnanců školy. Škola, která získá certifikát ISO 9001, 

dokladuje to, že její systém řízení byl prověřen auditorem z nezávislé certifikační 

autority. 

                                                           
4 Viz. odkaz č. 2 
5 Viz. odkaz č. 2 
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Cílem zavedení normy ISO 9001 ve škole je zvýhodnit tuto školu v konkurenci na 

vzdělávacím trhu, která je rok od roku tvrdší, a zvýšit její důvěryhodnost a spolehlivost 

školy v očích zákazníků.6 

1.2.2 Specifikace školského managementu 

Zavádění systému managementu kvality do oblasti školství je spjato se značnými 

komplikacemi, jejichž příčinami mohou být: 

 spjatost problematiky managementu kvality pouze s procesy technického 

zaměření a zkoušení výrobků a s tím spojené nepochopení pravých funkcí 

managementu kvality ve škole, 

 výběr představitelů vedení škol na základě pedagogické způsobilosti, ne podle 

manažerských schopností, přestože jsou tyto funkce především funkcemi 

manažerskými, 

 minimální rozsah školení vedoucích pracovníků v manažerských technikách a 

přístupech, 

 neznalost svého zákazníka ze strany naprosté většiny pracovníků škol. 

Při zavádění normy ISO 9001 do škol není možné plně využít zkušeností se zaváděním 

tohoto systému v podnikatelské sféře, neboť je zde poměrně dlouhá doba realizace 

produktu, na střední škole 4 roky, a také specifický postoj pedagogických pracovníků. 

Slabinou systému je to, že jeho metodami se zajišťují krátkodobě fungující procesy, 

vzdělávání je ovšem vždy procesem dlouhodobým. Ve své podstatě norma ISO 9001 

preferuje sledování procesů před výsledky, což může představovat jistý problém. 

Další specifičností v oblasti školství je relativní nedostatek zkušeností auditorů 

působících na našem trhu s implementací systému managementu kvality v tomto 

odvětví, což je třeba zohlednit při volbě poradenské společnosti, reps. certifikačního 

orgánu.7 

                                                           
6 KOZÁČKOVÁ, H., RNDr. Zavedení systému ISO 9001:2008 ve vzdělávací instituci [online]. Praha: 
Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, Weilova 127/6 - [cit. 2013-04-04]. Dostupné na: 
<www.nuov.cz/kurikulum/zavedeni_systimu_iso_9001_2008_ve_vzdelavaci_instituci> 
7 Viz. odkaz č. 6 



Stránka 15 z 60 
 

1.2.3 Systém managementu kvality 

Uvádí všeobecné požadavky na systém managementu kvality a požadavky na 

dokumentaci, popisuje příručku kvality, charakterizuje řízení dokumentů a řízení 

záznamů. 

Mezi všeobecné požadavky patří povinnost organizace vytvořit, dokumentovat, 

uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat efektivnost. 

To zahrnuje zejména: 

 identifikovat procesy, 

 stanovit jejich posloupnost a vzájemné vazby, 

 určovat kritéria a metody potřebné pro efektivní fungování a řízení těchto 

procesů, 

 zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu těchto 

procesů, 

 monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy, 

 uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálé 

zlepšování těchto procesů. 

Požadavky na dokumentaci stanoví, co vše musí zahrnovat dokumentace systému 

kvality. Jedná se o: 

 politiku kvality a cíle kvality, 

 příručku kvality, 

 dokumentované postupy vyžadované touto normou (řízení dokumentů, řízení 

záznamů, interní audit, řízení neshodného produktu, opatření k nápravě, 

preventivní opatření), 

 dokumenty, které organizace ke své činnosti potřebuje, 

 záznamy požadované touto normou. 

Zvláštní a důležité postavení v rámci dokumentace mají příručka kvality, řízení 

dokumentů a řízení záznamů. 
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Příručka kvality vymezuje předmět systému kvality včetně podrobností o vyloučení 

určitých požadavků a jejich zdůvodnění. Dokumentuje postupy a vzájemné vazby mezi 

procesy v systému. 

Řízení dokumentů představuje dokumentovaný postup pro schvalování dokumentů 

před jejich vydáním z hlediska přiměřenosti, přezkoumání a opakovaného schválení. 

Zajišťuje, že změny a aktuální stav revize dokumentů jsou identifikované, platné verze 

jsou dostupné na místech, kde se používají. Externí dokumenty jsou identifikované a 

jejich distribuce je řízená. 

Pravidla pro řízení dokumentace mohou být stanovena v příslušných pracovních 

postupech.8 

1.2.4 Projekt Hodnocení kvality v Libereckém kraji 

I když se původně jedná o normu pro výrobu, byla tato norma později zaváděna i 

v organizacích, jejichž předmětem činnosti jsou služby. V poslední době se v naší 

republice objevují i školy, které mají certifikaci na normu ISO 9001, ale stále je spousta 

vzdělávacích zařízení, které ani neuvažují o certifikaci. Proto v poslední době 

zřizovatelé škol a školských zařízení, obecní i krajské úřady uvažují o povinném 

zavedení systému managementu kvality ve svých organizacích. 

Například v Libereckém kraji probíhal v posledních dvou letech projekt Hodnocení 

kvality v Libereckém kraji, který byl spolufinancován z ESF. Školy, které byly do tohoto 

projektu zapojeny, postupovaly podle stanovených kritérií normy ISO 9001, např. 

sestavily týmy pro zavádění normy, byl stanoven představitel managementu kvality, 

zaváděly procesy, stanovovaly si hodnotící kritéria a pracovaly na jednotné 

dokumentaci. I když této činnosti věnovaly několik měsíců, zůstaly nakonec před 

konečnou fází, a to certifikací normy ISO 9001 ve své škole. Proč školy nedokončí celý 

systém zavádění normy je také předmětem dotazníkového šetření v rámci této práce. 

                                                           
8 Viz. odkaz č. 6 
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2 Příprava a průběh dotazníkového šetření 

2.1 Příprava dotazníkového šetření 

Při přípravě dotazníkového šetření jsem se rozhodoval, jaký typ tohoto šetření použiji a 

kolik respondentů oslovit. Nakonec jsem volil provést kvantitativní komparativní 

dotazníkové šetření na různých typech středních škol (gymnázia, obchodní akademie, 

odborné školy s převahou maturitních oborů, odborné školy s převahou učebních 

oborů). Dále jsem provedl také kvalitativní šetření na škole, kde působím ve funkci 

zástupce ředitel, a to s ředitelem školy, statutární zástupkyní ředitele, vedoucí 

učitelkou odborného výcviku pro elektrotechnické obory, vedoucím učitelem 

odborného výcviku pro automobilní obory, asistentkou ředitele a vedoucí pracovnicí 

nepedagogických pracovníků. 

Text a způsob dotazníkového šetření jsem dopředu konzultoval s garantem Mgr. Bc. 

Jiřím Trundou a Ing. Petrem Rychlovským, který nám na naší škole pomáhal se 

zaváděním systému managementu kvality – normy ISO 9001 a se kterým jsem stále 

v kontaktu a řešíme případné změny a dotazy v normě ISO 9001. Ing. Petr Rychlovský je 

odborníkem zejména ze sféry služeb a výroby, kde normu ISO 9001 zaváděl v mnoha 

firmách a společnostech. Vzájemné konzultace mezi námi byly prospěšné pro obě 

strany, kdy i naše názory, připomínky a dotazy byly pro Ing. Rychlovského velmi 

užitečné a některé z těchto připomínek mohl realizovat i při své činnosti. S Ing. Petrem 

Rychlovským jsem také konzultoval výběr respondentů z okruhu středních škol 

v Libereckém a Královehradeckém kraji. 

Otázky v dotazníkovém šetření jsou zpočátku směřovány na zjištění informací o 

povědomí o systému managementu kvality – normy ISO 9001. Další část otázek je 

zaměřena na okruh získávání finančních prostředků pro školu, zda je podle vedení škol 

možné díky normě ISO 9001 získat více těchto finančních prostředků. Třetí část 

dotazníkového šetření má zjistit, jaký je názor zejména ředitelů škol na přijetí normy 

ISO 9001 mezi zaměstnanci a jejich představa o administrativní náročnosti při 

případném zavádění systému managementu kvality v jejich škole. V poslední části je 

vytvořen prostor pro sdělení kladů a záporů z pohledu ředitelů škol na systém 

managementu kvality – normu ISO 9001 od jeho zavádění sestavením týmu, 
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popisováním jednotlivých procesů až po konečnou realizaci (certifikaci) normy ISO 

9001 ve škole. 

Před oslovením respondentů jsem provedl mezi kolegy ve škole pilotní ověření tohoto 

dotazníku a na základě doporučení lépe stylizoval některé otázky. 

2.2 Kvantitativní šetření 

Kvantitativní komparativní šetření bylo zaměřeno na jeden druh škol, a to střední školy. 

Vybral jsem několik typů středních škol v Libereckém a Královehradeckém kraji, a to: 

 gymnázia (bez dalšího rozlišení na víceletá nebo čtyřletá gymnázia) a obchodní 

akademie – obory s velkou mírou všeobecného vzdělávání 

 střední škola s technickým zaměřením s převahou maturitních oborů 

 střední škola s technickým zaměřením s převahou učebních oborů 

Tento výběr jsem provedl proto, že jsem předpokládal rozdílné názory mezi technicky 

zaměřenými a ostatními školami. Dále mě zajímal názorový rozdíl vedení škol 

s technickým zaměřením s převahou maturitních oborů a vedení škol s technickým 

zaměřením s převahou učebních oborů.  

V rámci tohoto šetření jsem oslovil dvanáct středních škol v Libereckém kraji z různých 

okresů a dvanáct středních škol v Královehradeckém kraji z různých okresů.  

Byly osloveny následující střední školy: 

 Liberecký kraj: 

o Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, 

příspěvková organizace 

o Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

o Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková 

organizace 

o Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace 

o Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná 

škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace 
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o Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Železničářská 2232, 

Česká Lípa 

o Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, 

příspěvková organizace 

o Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace 

o Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, 

Zborovská 519, příspěvková organizace 

o Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 

425/27, příspěvková organizace 

o Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

o Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, 

Skálova 373, příspěvková organizace 

 Královehradecký kraj: 

o Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 

o Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 

o Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

o Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 

o Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 

o Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 

o Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

o Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 

o Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec 

Králové, Komenského 234 

o Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 

o Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

o Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 

522 

Samotný text dotazníkového šetření je přílohou číslo 1 této bakalářské práce. 
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2.3 Kvalitativní šetření 

Kvalitativní šetření bylo zaměřeno na mé kolegy, zaměstnance Střední odborné školy a 

Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace, kde je systém managementu 

kvality – norma ISO 9001 zaveden od září 2008. Jednalo se o neformální rozhovor 

s jednotlivými zaměstnanci školy, kterými byli: 

 ředitel školy, 

 statutární zástupkyně ředitele, která má na starosti zejména organizaci výuky 

během školního roku, 

 vedoucí učitelka odborného výcviku, která má na starosti jednu z budov 

odborného výcviku, kde se vyučují elektrotechnické obory, 

 vedoucí učitel odborného výcviku, který zodpovídá za odborný výcvik učebních 

oborů zaměřených na automobilní obory, 

 vedoucí pracovnice nepedagogických pracovníků, která má na starosti správu 

budov, vč. technického a materiálního zajištění vzdělávacího procesu a 

ekonomickou část ve škole, 

 asistentka ředitele školy. 

Tento výběr jsem provedl, protože jsem chtěl znát názory zaměstnanců ve vedení 

školy, kde je již norma přes čtyři roky zavedena. Zajímalo mě, jestli se podle jejich 

názoru něco změnilo, zda tato norma pomohla a pomáhá při řízení a vedení jejich 

podřízených zaměstnanců a jestli podle jejich názoru pomáhá i mimo školu. 

Základní rozsah otázek k rozhovoru s jednotlivými zaměstnanci je přílohou číslo 2 této 

bakalářské práce. 

2.4 Průběh dotazníkového šetření 

Pro kvantitativní šetření jsem zvolil dotazník pomocí internetové aplikace Google 

dokumenty, kde jsem vytvořil otázky pro tento dotazník. Některé otázky byly 

formulovány pro jednoduchou odpověď, která byla na výběr z nabídky. Další otázky 

byly vytvořeny tak, aby se respondent musel více vyjádřit a sdělit svůj názor. 

V těchto školách byl vždy osloven ředitel školy a zástupce ředitele školy. Důvodem bylo 

zjistit, jestli je mezi řediteli a jejich zástupci nějaký zásadní rozdíl při pohledu na systém 
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managementu kvality. Hlavním kritériem je však hodnocení ředitelů škol, protože 

z některých škol se ozvali pouze ředitelé těchto škol. 

Do škol v Královehradeckém kraji jsem zaslal dotazníkové šetření pomocí e-mailu se 

žádostí o vyplnění na uvedeném odkaze pomocí webové aplikace. 

V Libereckém kraji jsem polovinu škol navštívil osobně, druhou polovinu oslovil pomocí 

e-mailu se žádostí o vyplnění pomocí webové aplikace. 

Z jedné školy v Královehradeckém kraji se ozval ředitel školy s dotazy k otázkám 

v dotazníkovém šetření, které jsem mu ochotně vysvětlil. 

Také u osobních schůzek s řediteli škol a jejich zástupci jsem mohl vysvětlit případné 

dotazy při vyplňování dotazníků. Tyto dotazníky jsem měl předem vytištěné a poté 

jsem je zanesl osobně do Google dokumentů k ostatním vyplněným.  
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3 Výsledky dotazníkového šetření 

3.1 Kvantitativní šetření mezi středními školami 

3.1.1 Návratnost kvantitativního šetření 

V Libereckém kraji bylo osloveno celkem dvanáct středních škol. Do dne vyhodnocení 

vyplnilo dotazník osobně nebo elektronicky přes Google Dokumenty celkem deset 

ředitelů a čtyři zástupci ředitele. Odpovědi zástupců ředitelů vyplývají pouze 

z osobních návštěv. Ředitelé a zástupci, které jsem navštívil osobně, vyplnili dotazník 

písemně a já jsem přenesl jejich odpovědi do elektronického vyhodnocení dotazníku. 

Celková návratnost u ředitelů byla 83 %, u zástupců ředitele 33 %. 

V Královehradeckém kraji bylo osloveno také celkem dvanáct středních škol. Do dne 

vyhodnocení vyplnilo dotazník elektronicky přes Google Dokumenty celkem osm 

ředitelů a žádný zástupce ředitele. Celková návratnost u ředitelů byla 67 %, u zástupců 

ředitele 0 %. 

Návratnost vyplněných dotazníků je vidět v následujícím grafu: 

 

Graf 1 - Návratnost grafu 

V Libereckém kraji byly vyplněny 4 dotazníky ze středních škol typu gymnázia, 

obchodní akademie a soukromé Euroškoly, zbylých 6 dotazníků bylo ze středních škol 

s technickým zaměřením, z toho 3 s převahou maturitních oborů.  
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Seznam středních škol (respondentů) z Libereckého kraje, které se zapojily do 

kvantitativního dotazníkového šetření: 

 Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, 

příspěvková organizace 

 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace 

 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace 

 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 

Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace 

 Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Železničářská 2232, Česká 

Lípa 

 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková 

organizace 

 Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace 

 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, 

příspěvková organizace 

 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace 

 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 

příspěvková organizace 

V Královehradeckém kraji byly vyplněny 4 dotazníky ze středních škol typu gymnázia, 

obchodní akademie, střední odborné školy veřejnosprávní a sociální a 4 dotazníky ze 

středních škol s technickým zaměřením, z toho 3 školy s převahou učebních oborů. 

Překvapilo mě, že vyplněných dotazníků bylo nejvíce ze škol se všeobecným 

vzděláváním typu gymnázia a obchodní akademie.  

Seznam středních škol (respondentů) z Královehradeckého kraje, které se zapojily do 

kvantitativního dotazníkového šetření: 

 Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423 

 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 
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 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Hradec Králové 

 Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 

 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 234 

 Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

 Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 

Detailní rozdělení návratnosti vyplněných dotazníků podle typu škol v jednotlivých 

krajích je vidět v tomto grafu: 

 

Graf 2 - Porovnání návratnosti dotazníků podle typu středních škol 

Mezi vyplněnými dotazníky je pouze jedna škola s jiným typem zřizovatele, a to je 

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Železničářská 2232, Česká Lípa, která 

je zapsána jako škola soukromá. Ostatní školy zřizuje příslušný kraj.  

3.1.2 Systém řízení v jednotlivých školách 

Na otázku „Používá Vaše škola nějaký systém řízení?“ více než polovina středních škol 

odpověděla, že používají nějaký systém řízení, převažuje systém řízení z projektů 

krajských úřadů. V Libereckém kraji se jednalo o projekt Hodnocení kvality 
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v Libereckém kraji, v druhém sledovaném kraji se jednalo o projekt Zvyšování kvality 

standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královehradeckého kraje.  

Z respondentů v Libereckém kraji, od kterých mám vyplněný dotazník, jsou již 2 střední 

školy, které mají zaveden systém managementu kvality – normu ISO 9001. Dalších 6 

škol začalo používat systém řízení podle krajského projektu. Některé střední školy 

s technickým zaměřením díky krajskému projektu uvažují o certifikaci normy ISO 9001. 

Pouze jedna škola má jiný systém řízení, sama si ho označila jako „vlastní“, a jedna 

škola uvedla, že nemá žádný systém řízení. 

V Královehradeckém kraji, ve kterém se vrátilo 8 vyplněných dotazníků od 

respondentů, má 1 škola zavedený systém managementu kvality – normu ISO 9001.  

Pouze 2 střední školy převzaly systém řízení z krajského projektu. 3 střední školy 

uvedly, že mají jiný systém řízení. Zbylé 2 střední školy vybraly možnost, že nemají 

žádný systém řízení ve své škole. 

V grafu je vidět, jaký systém řízení používají školy v jednotlivých krajích: 

 

Graf 3 - Systémy řízení ve školách podle krajů 

V návaznosti na výše uvedená zjištění jsem se rozhodl provést ještě detailnější rozbor 

odpovědí respondentů této otázky z dotazníku a rozdělil používané systémy řízení 

podle jednotlivých typů škol: 
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Graf 4 - Systémy řízení ve školách podle typu školy 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že střední školy s technickým zaměřením preferují 

systém řízení, který je nějakým způsobem normativní, tzn. normu ISO 9001 nebo 

používají systém řízení z krajského projektu. Pouze 2 střední školy s technickým 

zaměřením uvedly, že používají vlastní systém řízení. Nejlépe propracovaný vlastní 

systém řízení má jedna ze středních průmyslových škol. Pravidelně se umisťuje na 

předních místech v porovnání s ostatními středními školami v kraji, byla nejúspěšnější 

střední odbornou školou v Libereckém kraji při státních maturitách a v roce 2011 

získala tato škola ocenění Škola roku v Libereckém kraji. 

3.1.3 Povědomí o normě ISO 9001 

Všichni respondenti odpověděli na otázku, jestli znají normu ISO 9001, kladně. Tento 

výsledek přikládám tomu, že všechny oslovené střední školy byly zapojeny v projektech 

kvality svých krajských úřadů, ale také tomu, že norma ISO 9001 je poměrně rozšířena 

v oblasti výroby a služeb na našem trhu a všichni se s firmami, které mají tuto normu 

zavedenou, běžně setkávají. 

3.1.4 Může norma ISO 9001 škole pomoci při řízení a vedení školy?  

Odpovědi na tuto otázku byly téměř jednoznačné v obou krajích. V tomto grafu jsou 

vidět jasné výsledky podle krajů a odpovědí ředitelů středních škol: 
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Graf 5 - Může norma pomoci při řízení a vedení? 

Pouze na jedné střední škole v Libereckém kraji se neshodli ředitel školy a jeho 

zástupce. Ředitel této školy je přesvědčen, že by jim systém managementu kvality 

mohl pomoci při řízení a vedení školy, jeho zástupce si myslí, že již není co zlepšovat a 

jejich systém je optimální. 

Při osobním setkání jsem se respondentů zeptal, v čem si myslí, že by jim mohla norma 

ISO 9001 pomoci? Téměř všichni odpověděli, že by normy využili zejména při 

prosazování nepopulárních nebo těžko prosaditelných situacích. Také by jim norma 

mohla pomoci při stanovování pravomocí a kompetencí zaměstnanců. 

3.1.5 Může norma ISO 9001 škole pomoci při získávání finančních prostředků? 

Tato otázka byla zaměřena na získávání finančních prostředků obecně, tedy z hlavní i 

doplňkové činnosti.  

Zde už odpovědi z dotazníku nejsou tak jednoznačné a v konečném výsledku v obou 

krajích zvítězilo negativní stanovisko. 
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Graf 6 - Může norma pomoci při získání finančních prostředků 

Při osobním jednání mi respondenti sdělili svůj názor, že je nastaveno normativní 

financování škol a nepředpokládají, že by jim norma ISO 9001 mohla pomoci při získání 

finančních prostředků od zřizovatele nebo Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

3.1.6 Doplňková činnost 

Všechny střední školy v dotazníku uvedly, že mají doplňkovou činnost. Nejvíce se jedná 

o pronájmy bytových i nebytových prostor a školení i kurzy. 

Další otázkou v dotazníkovém šetření bylo, jestli si střední školy myslí, že by jim norma 

ISO 9001 mohla pomoci získat více finančních prostředků z doplňkové činnosti. 

Odpovědi na tuto otázku byly velmi rozdílné mezi oběma kraji i mezi typy středních 

škol. 

V Libereckém kraji se 6 respondentů vyjádřilo, že by jim zavedení normy ISO 9001 

mohlo pomoci při získání finančních prostředků v doplňkové činnosti. Na jedné z těchto 

středních škol nebyla shoda mezi ředitelem školy a jeho zástupcem, kdy ředitel si myslí, 

že by norma 9001 pomoci získat více finančních prostředků mohla, jeho zástupce 

nikoliv. 
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V Královehradeckém kraji se naopak 6 respondentů vyjádřilo, že by jim zavedení normy 

ISO 9001 určitě nepomohlo při získávání finančních prostředků z doplňkové činnosti. 

Zajímavý výsledek této otázky vzešel při detailnějším rozboru mezi typy jednotlivých 

škol v jednotlivých krajích. 

V Libereckém kraji ze šesti středních škol, které si myslí, že by jim norma ISO 9001 

mohla pomoci získat více finančních prostředků v doplňkové činnosti, bylo 5 středních 

škol s technickým zaměřením a 1 soukromá škola, která již normu ISO 9001 vlastní. 

Žádné gymnázium ani obchodní akademie si to nemyslí. Mezi střední školy se 

všeobecným vzděláváním se zařadila i střední průmyslová škola, kde mají nastaven 

„svůj“ způsob řízení a vedení.  

 

Graf 7 - Možnost získání finančních prostředků v doplňkové činnosti – Liberecký kraj 

Na můj dotaz, v jaké oblasti by jim norma ISO 9001 mohla pomoci při získání finančních 

prostředků z doplňkové činnosti, si střední školy s technickým zaměřením myslí, že 

zejména v oblasti školení a rekvalifikačních kurzů. Většina firem a společností, pro 

které by takové školení nebo kurz byl pořádán, vlastní normu ISO 9001 a potřebuje 

nakupovat služby také od společností a organizací, které tuto normu vlastní. Dva 

ředitelé středních škol také připustili, že přišli o možnost provést školení pro 

nadnárodní společnosti právě proto, že jejich škola nevlastní normu IS0 9001. 
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Nepomohl ani argument, že se jedná o akreditovanou vzdělávací instituci, která má 

zpracované vzdělávací programy v dané oblasti kontrolované například Českou školní 

inspekcí.  

V Královehradeckém kraji byl výsledek v porovnání s Libereckým krajem opačný. Zde 6 

středních škol odpovědělo jasně, že si nemyslí, že norma ISO 9001 by jim mohla 

pomoci při získání finančních prostředků v doplňkové činnosti. Stejně jako 

v Libereckém kraji i zde gymnázia a obchodní akademie mají stejný názor a vyjádřily se 

negativně na položenou otázku. Pouze jedna střední škola s technickým zaměřením 

s převahou maturitních oborů předpokládá, že by jim norma ISO 9001 mohla pomoci 

získat více finančních prostředků v doplňkové činnosti. 

 

Graf 8 - Možnost získání finančních prostředků v doplňkové činnosti – Královehradecký kraj 

3.1.7 Předpokládané reakce zaměstnanců 

Odpovědi na tuto otázku v dotazníku byly velmi zajímavé. Rozhodl jsem se, že výsledky 

rozepíši podle jednotlivých škol, protože odpovědi respondentů byly velmi zajímavé a 

rozmanité. 

Střední školy v Libereckém kraji: 

 Ředitelka technické školy vyjádřila názor, že „budou zaměstnanci v šoku“, ale 

časem určitě ocení přínos systému a výhody pro sebe a organizaci. 
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Zástupce ředitelky si myslí, že by byl „negativní přístup“. Zaměstnanci 

v současné době nemají přehled o výhodách normy ISO 9001. Navíc zejména 

pedagogové mají „odpor ke všemu novému“. Podle názoru zástupce ředitelky 

se zaměstnanci musí přesvědčit o přínosu a výhodách této normy pro 

organizaci i jednotlivé zaměstnance. 

 Ředitel střední školy ekonomického zaměření i jeho zástupce si myslí, že reakce 

zaměstnanců by byla „negativní s ohledem na zvýšenou administrativu“. Také 

předpokládají, že zaměstnanci by ani s odstupem času přínos zavedení normy 

ISO 9001 neocenili. 

 Zaměstnanci další střední školy přijali zavádění systému managementu kvality 

s pozitivními ohlasy. V úvodu panovaly skeptické názory, zejména typu „nic to 

neřeší“. S postupem času jsou názory zaměstnanců pozitivní a vidí klady tohoto 

systému pro svou práci. 

 Ředitel střední průmyslové školy si myslí, že reakce by byly „kladné i záporné“. 

Jeho názor je takový, že nepedagogičtí pracovníci by normu ISO 9001 uvítali, 

naopak pedagogičtí pracovníci by zpočátku byli velmi negativním, mysleli by si, 

že se jedná o další nástroj proti nim. 

 Ředitel velké technické školy i jeho zástupce jsou přesvědčeni, že zaměstnanci 

„nebudou rádi“. Důvodem by byla zvýšená administrativa, zejména při 

zavádění. Oba jsou však přesvědčeni o tom, že kdyby normu ISO 9001 ve škole 

zaváděli, nakonec by většina zaměstnanců výhody ocenila. 

 V této střední soukromé škole je systém managementu kvality již několik let 

zaveden. Podle názoru ředitelky školy byly reakce zaměstnanců „v první chvíli 

rozpačité“. Nikdo pořádně netušil, co od zavedení této normy v organizaci mají 

očekávat. V současné době zaměstnanci normu ISO 9001 používají, ředitelka 

školy si myslí, že zaměstnanci jsou přesvědčení o správnosti zavedení normy ve 

škole, organizace normu využívá v obchodních vztazích.  

 Podle názoru ředitelky další střední školy by případné zavádění normy ISO 9001 

ve škole bylo přijato zaměstnanci „s nedůvěrou“. Zejména mezi pedagogickými 

pracovníky by převládal názor, že by se jednalo o zbytečnou administrativu a 

zátěž vůči jejich osobě. 
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 Ředitel odborné školy si myslí, že reakce zaměstnanců by byly „zpočátku 

váhavé“. S postupem času je přesvědčen o tom, že by zaměstnanci přijali 

normu ISO 9001 za svou a zjistili by, že není zavedena proto, aby jim přidělávala 

práci, ale naopak. 

Zástupkyně ředitele vyjádřila názor, že zaměstnanci by byli zpočátku ostražití a 

váhaví. Podle zástupkyně by byla „delší časová prodleva, než systém přijmou za 

přínosný“.  

 Ředitel velkého gymnázia i jeho zástupce si myslí, že zaměstnanci by zavádění 

normy ISO 9001 vnímali jako zbytečnou. Podle jejich názoru škola funguje 

dobře i bez systému managementu kvality a norma ISO 9001 je určena spíše 

pro velké výrobní firmy. Podle nich takto vnímají systém managementu kvality i 

jejich zaměstnanci. 

 Podle ředitelky dalšího gymnázia by byl „ohromný odpor učitelů“ k zavádění 

normy ISO 9001 ve škole. Zejména pedagogičtí pracovníci mají problém 

s každou změnou. Názor zaměstnanců je, „když se to takto dělalo, proč to dělat 

jinak“.  

Střední školy v Královehradeckém kraji: 

 Na tomto gymnáziu je systém částečně zaveden. Podle ředitele školy byly 

počátky velmi složité a panoval „spíše odpor zaměstnanců“ k zavádění normy 

ISO 9001 ve škole. V současné chvíli se situace zlepšila a zaměstnanci zjišťují, co 

systém managementu kvality může přinést dobrého pro ně i pro organizaci. 

 Ředitel dalšího gymnázia si myslí, že reakce zaměstnanců by byly „převážně 

negativní díky administrativní zátěži“. Větší část zaměstnanců odmítá nové věci. 

 Podle ředitelky střední školy by byly reakce zaměstnanců „negativní, pokud by 

museli dělat něco navíc“. Přesto je přesvědčena o tom, že nakonec by 

zaměstnanci názor změnili a i přes počáteční zvýšenou zátěž by systém 

managementu kvality ocenili. 

 Ředitel ekonomické školy zastává názor, že zaměstnanci by měli pocit, že jim 

chce přidat práci. Také kontrola kvality je podle zaměstnanců školy 

administrativně zbytečně náročná. 
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 Ředitelka průmyslové školy si myslí, že zaměstnanci nebudou zpočátku příliš 

nadšeni tím, že by byl ve škole zaváděn systém managementu kvality. Po 

určitém čase by snad pochopili, že norma ISO 9001 organizaci pomůže při 

získávání žáků a partnerů, kteří budou se školou spolupracovat. 

 Ředitelka další střední školy si myslí, že zaměstnanci školy budou mít „zpočátku 

určitě spíše negativní“ reakce. Je však přesvědčena, že zaměstnanci nakonec 

pochopí, že norma ISO 9001 není namířena proti nim, ale že má škole i 

zaměstnancům pomoci. 

 Zaměstnanci této školy by normu velmi těžko přijímali. To si myslí ředitelka 

školy. Podle jejího názoru by zaměstnanci nebyli přesvědčeni o nutnosti mít ve 

škole systém managementu kvality zaveden. 

 Podle ředitele školy s ekonomickém zaměřením by byly reakce zaměstnanců 

velmi negativní a dalo by dost práce zaměstnance přesvědčit o užitečnosti 

zavedení systému managementu kvality. 

3.1.8 Hodnocení spokojenosti zákazníků 

Další oblast normy ISO 9001 je zaměřena na hodnocení spokojenosti zákazníků. 

Zákazníkem z pohledu této normy ve školství jsou žáci, jejich zákonní zástupci (rodiče), 

zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci), sociální partneři a další.  

V Libereckém kraji všechny střední školy provádí každý rok v rámci hodnocení školy i 

hodnocení spokojenosti zákazníků. Pouze na jednom gymnáziu neprovádí hodnocení 

spokojenosti zákazníků každý rok. Všechny střední školy v Libereckém kraji provádí 

hodnocení spokojenosti zákazníků formou dotazníků. Soukromá střední škola, která má 

již několik let normu ISO 9001, provádí také vyhodnocování stanovených cílů a kritérií 

jednotlivých procesů. 

V Královehradeckém kraji téměř všechny střední školy, které odpověděly na dotazník, 

také provádí hodnocení spokojenosti zákazníků formou dotazníkového šetření. Pouze 

jedna střední škola v tomto kraji uvedla, že žádné hodnocení spokojenosti zákazníků 

neprovádí. 
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3.1.9 Zavedení systému managementu kvality v případě možnosti získání 

finančních prostředků? 

Dalším bodem dotazníkového šetření byla následující otázka: Pokud byste díky 

certifikaci normy ISO 9001 mohli pro školu získat finanční prostředky (z hlavní nebo 

doplňkové činnosti), uvažovali byste o zavedení této normy ve škole? 

 

Graf 9 - Zavedení normy ISO 9001 a získání finančních prostředků pro školu podle krajů 

V Libereckém kraji odpovědělo 9 ředitelů středních škol jednoznačně, že by uvažovali o 

zavedení systému managementu kvality v případě, že by to pro školu znamenalo 

získání finančních prostředků. Pouze 1 z ředitelů středních škol odpověděl, že by 

neuvažoval o zavedení normy ISO 9001. Jednalo se o ředitele jedné střední průmyslové 

školy. Podle tohoto ředitele by získané prostředky díky zavedení systému 

managementu kvality nebyly pro školu o mnoho vyšší, než jaké získává škola 

v současné době, a náklady na pořízení normy ISO 9001 by byly příliš vysoké. 

Všichni zástupci ředitelů středních škol v tomto kraji by uvažovali o zavedení systému 

managementu kvality ve škole, pokud by to znamenalo pro školu vyšší příjem 

finančních prostředků. 

Na všech středních školách, ze kterých se dotazníkového šetření zúčastnili i zástupci 

ředitele, se ředitel školy a jeho zástupce v tomto bodě shodli. Na jedné střední 
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průmyslové škole měl překvapivě jiný názor zástupce ředitele. Podle jeho názoru by 

střední škola mohla získat ještě vyšší prestiž, a tím i více finančních prostředků, 

zejména z doplňkové činnosti. 

Všichni respondenti jednoznačně vyjádřili názor, že by o zavedení normy ISO 9001 

uvažovali pouze v případě, že finanční prostředky získané díky systému managementu 

kvality budou výrazně vyšší než náklady na pořízení a certifikaci normy ISO 9001. 

V Královehradeckém kraji odpovědi na tuto otázku nebyly již tak jednoznačné. Celkem 

pět ředitelů středních škol různých typů by uvažovalo o zavedení systému 

managementu kvality ve své střední škole, pokud by jim norma ISO 9001 přinesla více 

finančních prostředků. Tři ředitelé středních škol by o zavedení systému managementu 

kvality neuvažovali. 

Vyhodnotil jsem tuto otázku ještě podle jednotlivých typů středních škol: 

 

Graf 10 - Zavedení normy ISO 9001 a získání finančních prostředků pro školu podle typů škol 

Z deseti středních škol s technickým zaměřením celkem sedm těchto středních škol 

odpovědělo kladně na tuto otázku. Ze čtyř gymnázií zapojených do dotazníkového 

šetření by uvažovaly o zavedení normy ISO 9001 tři gymnázia. Z ostatních typů 

středních škol by všechny uvažovaly o zavedení systému managementu kvality. I 
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střední školy, které již normu ISO 9001 mají certifikovánu, by znovu tuto normu 

zavedly, kdyby se ocitly ve stejné situaci. 

3.1.10 Administrativní zátěž 

Předposlední otázkou dotazníkového šetření byl dotaz, zda si vedení středních škol 

myslí, že by zavedení normy ISO 9001 bylo pro jejich školu administrativní zátěží? 

 

Graf 11 - Administrativní zátěž podle typu střední školy - Liberecký kraj 

Pouze jedna střední škola v Libereckém kraji by nepřijala žádného zaměstnance při 

zavádění systému managementu kvality a vše by se pokusila zajistit z vlastních zdrojů. 

Na střední průmyslové škole odpověděli rozdílně ředitel školy a jeho zástupce. Ředitel 

školy by přijal nového zaměstnance do trvalého pracovního poměru, který by 

pokračoval i po zavedení a certifikaci normy ISO 9001. Zástupce tohoto ředitele by 

přijal nového zaměstnance pouze dočasně, a to do doby, než by byl systém 

managementu kvality ve škole zaběhnutý a střední škola by získala certifikát ISO 9001. 

V Libereckém kraji by jen dva ředitelé středních škol přijali nového zaměstnance do 

trvalého pracovního poměru. Tento zaměstnanec by měl na starosti celý proces 

zavádění systému managementu kvality, jeho certifikaci, ale i udržení tohoto systému 

ve střední škole. Dalších sedm ředitelů středních škol v tomto kraji by přijalo nového 
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zaměstnance pouze na dobu určitou, a to do doby zavedení a certifikace normy ISO 

9001 v jejich střední škole.  

V Královehradeckém kraji ani jeden z ředitelů středních škol, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, není přesvědčen, že by musel přijmout nového zaměstnance, ať 

už na dobu do zavedení normy ISO 9001, nebo na trvalý pracovní poměr. 

 

Graf 12 - Administrativní zátěž podle typu střední školy - Královehradecký kraj 

V tomto kraji by 6 ředitelů středních škol přijalo nového zaměstnance na dobu určitou, 

než by byla norma ISO 9001 v jejich škole zavedena a proběhla by certifikace. Pouze 

dva ředitelé středních škol by přijali nového zaměstnance do trvalého pracovního 

poměru a nechali by si tohoto zaměstnance i po zavedení a certifikaci normy ISO 9001 

ve své škole.  

3.1.11 Názory na systém managementu kvality 

Poslední otázkou dotazníkového šetření byly názory respondentů na systém 

managementu kvality – jeho klady a zápory. 

Odpovědi respondentů jsou seřazeny podle jednotlivých krajů. 
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 Klady: Podle ředitelky technické školy po certifikaci systému managementu 

kvality bude zaveden pořádek, aktuálnost a přehlednost v dokumentaci. 

V plánu má tato škola uveřejnění normy ISO 9001 pro své zaměstnance na 

vnitřním intranetu. Zástupce ředitelky vidí v normě ISO 9001 systém organizace 

a aktuálnost dokumentace. 

Zápory: Ředitelka školy i její zástupce vidí problém v počátečním odporu 

zaměstnanců, zejména učitelé mají negativní vztah k novým věcem. Ředitelka 

školy si také myslí, že se zaváděním systému managementu kvality bude 

„hodně práce“. Její zástupce vidí problémy se zavedením a přípravě 

dokumentace v počáteční fázi. 

 Klady: Vedení této školy s ekonomickým zaměřením nevidí v normě ISO 9001 

žádná pozitiva pro jejich školu. 

Zápory: Podle názoru ředitele školy i jeho zástupce je největším negativem 

systému managementu kvality příliš vysoká administrativa. 

 Klady: Na další škole panují zejména kladné názory na systém managementu 

kvality. Podle vedení školy jsou jasně stanovené kompetence, odpovědnost a 

termíny – kdo, co, kdy a jak má udělat. Toto vše je popsáno v jednotlivých 

procesech. Díky těmto procesům a vytvořené dokumentaci se minimalizuje 

vysvětlování povinností pracovníkům v kanceláři („nevím, co a jak mám dělat“). 

Díky normě ISO 9001 by se měla celkově zvýšit úroveň práce ve škole. Vedení 

školy si také myslí, že se po zavedení systému managementu kvality zvýší 

povědomost o škole na veřejnosti – žáci, rodiče, sociální partneři. 

Zápory: Na této střední škole nevidí žádná negativa systému managementu 

kvality. 

 Klady: Ředitel střední průmyslové školy vidí přínos zavedení systému 

managementu kvality ve zprůhlednění a transparentnosti procesů. Také díky 

zavedení tohoto systému může dojít k „ujednocení dokumentace“ ve škole, 

stanovení kompetencí, odpovědnosti a termínů. 

Zápory: Podle ředitele školy největším negativem normy ISO 9001 je 

„administrativní zátěž při zavádění“ této normy ve škole. Také ředitel vidí 

negativum v podcenění „komunikace v začátcích“, protože se dá očekávat 

počáteční odpor zaměstnanců, zejména pedagogických pracovníků. 
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 Klady: Ředitel velké technické školy si myslí, že pozitivem by mohlo být, že „se 

to nosí“. V poslední době je podle ředitele moderní mít certifikaci normy ISO 

9001. Zástupce ředitele vidí pozitivum v tom, že po zavedení normy ISO 9001 by 

mohlo dojít k přehlednosti procesů a dokumentace ve škole. 

Zápory: Podle ředitele školy byla norma ISO 9001 původně nastavena pro 

výrobní oblast a rozumí tomu, že tam je požadována. Jsou v ní totiž přesně 

stanovena jasná kritéria a postupy výroby. Zástupce ředitele vidí největší 

problém v administrativě při zavádění systému managementu kvality ve škole a 

jeho udržení. 

 Klady: Ředitelka soukromé školy, která má již certifikován systém 

managementu kvality – normu ISO 9001, vidí pozitiva v zavedení „firemní 

kultury dokumentů“. Dokumentace školy se zpřehlednila. Dalším pozitivem 

normy ISO 9001 je měřitelnost výkonů a jeho vyhodnocování a porovnávání 

s minulými obdobími, a tím možné operativní reakce na vznikající problémy. 

Díky interním auditům je systém snadno kontrolovatelný. 

Zápory: Po několika letech zavedení systému managementu kvality v této 

soukromé škole ředitelka nemá k tomuto systému výhrady a nevidí negativa 

zavedení normy ISO 9001 ve své škole. 

 Klady: Ředitelka další střední školy si myslí, že certifikací normy ISO 9001 by 

mohlo dojít k „zavedení přehlednosti – systému do řízení školy a 

pedagogického procesu“. Dobře popsané procesy a dokumentace stanovují 

termíny, kompetence a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. 

Zápory: Na této střední škole vidí ředitelka školy negativum v náročnosti při 

zavádění systému managementu kvality ve škole. 

 Klady: Podle ředitele odborné školy mezi přednosti systému managementu 

kvality patří „přehlednost procesů, jednodušší řízení, prostor pro lepší vymezení 

kompetencí a zastupitelnost“. Zástupkyně ředitele vidí klady v jasně 

nastavených kompetencích, v popsaných procesech a zastupitelnosti. 

Zápory: Jak ředitel střední školy, tak i jeho zástupkyně mají stejných názor na 

nevýhody normy ISO 9001, a to zejména v časové náročnosti při zavádění 

systému managementu kvality, a také administrativní zátěži pro tým, který by 

systém ve škole zaváděl. 
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 Na velkém gymnáziu vedení školy nevidí ani klady, ani zápory systému 

managementu kvality pro svou školu. 

 Klady: Žádné klady na systému managementu kvality ředitelka dalšího 

gymnázia nenašla. 

Zápory: Ředitelka školy si myslí, že norma ISO 9001 „pro školství není ideální“. 

Podle jejího názoru je tato norma určena pouze do výrobní sféry. 

Střední školy v Královehradeckém kraji: 

 Klady: Po zavedení systému managementu kvality na tomto gymnáziu je podle 

ředitele vytvořen systém v dokumentaci. Jsou zároveň popsány jednotlivé 

procesy, v nich stanoveny základní informace, kompetence a odpovědnost. 

Zápory: Zavádění normy ISO 9001 je časově náročné. Také z pohledu ředitele 

školy jsou časově náročné každoroční dohledové audity. Dalším záporem „je 

nedostatek finančních prostředků ve školství na ohodnocení zaměstnanců, kteří 

by se do zavádění i auditování měli zapojit“. 

 Klady: Podle ředitele dalšího gymnázia „inspirace zejména metodického 

charakteru“. 

Zápory: Ředitel školy si myslí, že zavádění normy ISO 9001 i udržení tohoto 

systému je „zbytečně administrativně zatěžující“.  

 Klady: Ředitelka střední školy si myslí, že díky normě ISO 9001 je snadnější 

kontrola dodržování procesů probíhajících ve škole. Když jsou jednotlivé 

procesy dobře popsané, jsou srozumitelné pro všechny. Systém managementu 

kvality by měl zjednodušit dokumentaci školy. 

Zápory: Ředitelka školy vidí největší problém v „administrativní náročnosti 

zavedení a odladění normy“. Dalším problémem by mohla být „nesnadnost 

převýchovy zaměstnanců“ v tom, aby začali systém managementu kvality 

vnímat pozitivně a jako nástroj, který by jim měl při práci pomoci. 

 Klady: Systém managementu kvality je podrobně popsaný. Jsou přesně 

stanoveny kompetence, odpovědnost. V procesech, a z nich vytvořených 

dokumentů, jsou stanoveny termíny. Vyjádření ředitelky střední školy: „Každý 

ví, co má kdy dělat.“ 
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Zápory: Počáteční certifikace je velmi drahá. I následné dohledové audity a 

recertifikace jsou finančně nákladné. 

 Klady: Podle ředitelky průmyslové školy dobrý nástroj pro řízení školy. 

V procesech popsány postupy, stanoveny termíny. 

Zápory: Administrativa je podle ředitelky školy největší překážkou pro zavedení 

normy ISO 9001. 

 Na této střední škole nejsou zatím schopni zhodnotit klady nebo zápory 

systému managementu kvality. 

 Klady: Po zavedení normy ISO 9001 ve střední škole by podle ředitele mohlo 

dojít k přehlednosti dokumentace. 

Zápory: Ředitel školy si myslí, že by normu ISO 9001 těžko prosadil mezi svými 

zaměstnanci. Také by byl problém získat lidi do týmu pro zavádění. Toto 

zavádění by bylo časově a administrativně náročné. 

 Klady: Případné zavedení normy ISO 9001 by podle ředitele školy 

s ekonomickým zaměřením mohlo vést k přehlednější dokumentaci ve škole. 

Zápory: Zavádění systému managementu kvality by bylo podle ředitele školy 

administrativně náročné a zaměstnanci by pravděpodobně tuto normu nepřijali 

a mysleli by si, že bude po nich vyžadováno více práce. 

3.2 Kvalitativní šetření vedoucích pracovníků 

Na své škole, Střední odborné škole a Gymnáziu, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové 

organizaci, jsem provedl kvalitativní šetření u vedoucích pracovníků. Byli dotázáni 

stejnými otázkami ředitel školy, statutární zástupkyně ředitele, vedoucí učitelka 

odborného výcviku pro elektrotechnické obory, vedoucí učitel odborného výcviku pro 

automobilní obory, vedoucí nepedagogických pracovníků, asistentka ředitele. 

3.2.1 Znalosti o normě ISO 9001 před zaváděním ve škole 

Ředitel školy znal systém managementu kvality před zaváděním ve škole z výrobní 

sféry. 

Statutární zástupkyně ředitele neměla o normě ISO 9001 informace před tím, než byla 

zaváděna ve škole. Znala normu pouze z doslechu. 
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Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory znala normu ISO 9001 

z předchozího zaměstnání. Byla zaměstnána ve výrobní sféře, která obchodovala se 

zahraničními společnostmi. Norma ISO 9001 byla vyžadována od obchodních partnerů. 

Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory se s normou ISO 9001 setkal 

dříve pouze z doslechu při své předcházející pracovní aktivitě. Více se normou 

nezabýval. 

Vedoucí nepedagogických pracovníků normu ISO 9001 znala z výrobních podniků. Její 

manžel má normu ISO 9001 zavedenu ve firmě, ve které pracuje, a tuto normu ve firmě 

zajišťuje.  

Asistentka ředitele systém managementu kvality před zaváděním ve škole neznala. 

3.2.2  Očekáváný přínos se zavedením systému managementu kvality 

Ředitel školy od zavedení normy ISO 9001 očekával zejména vytvoření jednotného 

řídícího a informačního systému po sloučení dvou zcela odlišných typů škol, a to 

střední odborné školy zaměřené na automobilní a elektrotechnické obory a šestiletého 

gymnázia s rozšířenou výukou cizích jazyků a pedagogického lycea. 

Statutární zástupkyně ředitele očekávala od zavedení normy větší přehlednost a jasné 

rozdělení kompetencí. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory od zavedení systému 

managementu kvality ve škole očekávala jasné vytyčení kompetencí a odpovědnosti 

zaměstnanců za svou práci, kterou mají popsánu v pracovních náplních. Dále očekávala 

rozdělení formulářů a jejich používání. V popsání jednotlivých procesů také stanovení 

termínů a postup oběhu formulářů ve škole. 

Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory od systému managementu 

kvality očekával „zlepšení uspořádání a kvality systému řízení školy“. 

Vedoucí nepedagogických pracovníků očekávala od normy ISO 9001 přesnost a 

dodržování pravidel, které by norma ve škole měla zavést. 
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Asistentka ředitele očekávala od zavedení normy ISO 9001 zejména možnou 

zastupitelnost, která by mohla vyplynout z popsaných procesů. Asistentka ředitele také 

očekávala sjednocení dokumentace ve škole. Některé dokumenty se před zavedením 

normy různily podle situace i zhotovitele. 

3.2.3 Počáteční reakce respondenta a zaměstnanců školy 

Počáteční reakce ředitele školy byly od začátku pozitivní. Podle ředitele školy byl dobře 

sestavený realizační tým, který normu ISO 9001 zaváděl. Nezanedbatelný byl také jeho 

přístup. Ostatní zaměstnanci byly zpočátku rozpačití, po vysvětlení podstaty normy a 

jejímu přínosu pro školu normu přijali a používají. 

Statutární zástupkyně ředitele včetně většiny zaměstnanců školy reagovala většinou 

negativně, zejména kvůli zvýšené administraci. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory si na začátku zavádění 

normy ISO 9001 ve škole myslela, že „to nebude lehké“. Zaměstnanci školy si podle 

vedoucí učitelky odborného výcviku mysleli, že nejdříve musí dodržovat a dbát na 

dodržování všech pravidel normy a právních předpisů vedení školy a pak teprve přimět 

ostatní zaměstnance normu ISO 9001 dodržovat. 

Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory neměl se zaváděním normy 

ISO 9001 ve škole žádný problém. Podle jeho názoru zaměstnanci školy byli na začátku 

velmi skeptičtí. 

Vedoucí nepedagogických pracovníků zpočátku nereagovala příliš vstřícně, neboť si 

nedovedla představit zavedení normy ISO 9001 ve školství. Podle této vedoucí mnoho 

zaměstnanců školy o normě ISO 9001 moc nevědělo a vůbec netušili, o co se jedná.  

Asistentka ředitele zprvu hodnotila zavedení normy ISO 9001 ve škole jako „hloupost“. 

S postupem času však zjistila, že zejména v případě používání dokumentace a 

formulářů došlo ke zvýšení kvality práce. Podle asistentky si zaměstnanci zpočátku 

mysleli, že oni budou mít se zavedením normy ISO 9001 více práce a „papírování“. 
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3.2.4 Přínos normy ISO 9001 pro vedoucího zaměstnance 

Řediteli školy přineslo zavedení normy ISO 9001 ve škole vytvoření možnosti nastavit 

jednotné vedení dokumentace, aktualizaci této dokumentace a nastavení systému 

řízení chodu školy včetně zpětné vazby. 

Statutární zástupkyně ředitele vidí zavedením normy ve škole větší přehlednost 

v dokumentaci. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory sdělila, že největším 

přínosem pro ni je pořádek ve spisové agendě školy, zejména ve vytvořených 

formulářích. Veškeré procesy, formuláře a dokumentace jsou na jednom místě a 

všichni zaměstnanci k nim mají přístup přes webové stránky školy. 

Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory je názoru, že zavedení normy 

ISO 9001 mu přineslo to, co od systému očekával a splnilo jeho očekávání. 

Vedoucí nepedagogických pracovníků si myslí, že jí jako vedoucímu zaměstnanci norma 

ISO 9001 nic nepřinesla. 

Asistentka ředitele díky normě ISO 9001 dokáže na jednom místě najít informace o 

jiných oblastech, se kterými běžně nepracuje. Například ve výchovně vzdělávacím 

procesu může zjistit informace o tom, co má dělat třídní učitel před zahájením školního 

roku, nebo jaký je postup při přijímání žáků ke studiu. 

3.2.5 Přínos normy ISO 9001 pro školu 

Ředitel školy si myslí, že zavedení systému managementu kvality bylo pro školu určitě 

přínosem. Byla zavedena přehlednost v celé legislativní a řídící oblasti. Také byla 

vytvořena dokumentace, která je zpřístupněna na jednom místě pro všechny 

zaměstnance školy, kde jsou vždy aktuální procesy, formuláře a ostatní dokumenty. 

Statutární zástupkyně ředitele si nemyslí, že by zavedení normy bylo pro školu velkým 

přínosem. Přesto vidí pozitiva v přehlednosti a přístupnosti dokumentace. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory neumí posoudit ze své 

pozice, jestli bylo zavedení systému managementu kvality pro školu přínosem. 
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Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory je názoru, že certifikace 

normy ISO 9001 byla pro školu přínosem. Hlavně byl zaveden systém řízení, byla 

vytvořena jednotná dokumentace. 

Vedoucí nepedagogických pracovníků má názor takový, že zavedení normy ISO 9001 

bylo pro školu přínosem v tom, že se sjednotily dokumenty. Jsou také jasně dané 

formuláře, které se ve škole smějí používat. Pro všechny zaměstnance je také výhodou 

to, že mají přístup k veškeré dokumentaci, včetně platných směrnic na jednom místě. 

Asistentka ředitele si myslí, že zavedení normy ISO 9001 pro školu bylo určitě 

přínosem. Zejména ve sjednocení některých postupů, ve vytvoření dokumentace, 

kterou škola používá. Sjednocení formulářů, jejich shromáždění na jednom místě, 

možnost se informovat o oblasti, ve které se zaměstnanec běžně nepohybuje. 

Asistentka ředitele také ocenila plány školy do budoucna v cílech kvality, které jsou 

schvalovány dvakrát ročně na poradách vedení.  

3.2.6 Hodnotící kritéria 

Ředitel školy používá ke své činnosti výsledky hodnotících kritérií. Podle ředitele jsou 

tato kritéria dostatečná, potřebují však s vývojem situace ve školství poměrně často 

aktualizovat. 

Statutární zástupkyně ředitele si myslí, že stanovená hodnotící kritéria jsou dostatečná. 

Výsledky z těchto hodnocení využívá při autoevaluaci školy, kterou předkládá na 

poradě vedení. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory si myslí, že pro ni jsou 

výsledky hodnotících kritérií informativní. Případná opatření se probírají na poradách 

vedení, kterých se jako vedoucí učitelka odborného výcviku účastní. 

Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory při své činnosti využívá 

výsledky z hodnotících kritérií. Je s nimi obeznámen a na poradách vedení se 

k výsledkům vyjadřuje. Podle jeho názoru jsou stanovená hodnotící kritéria dostatečná, 

jsou pravidelně aktualizována podle potřeb školy. 
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Vedoucí nepedagogických pracovníků si myslí, že stanovená hodnotící kritéria jsou 

dostatečná. Jako rozpočtář analytik využívá ke své práci zejména výsledků kritérií 

v procesech týkajících se hospodaření. Tyto výsledky slouží také k dalšímu využití 

finančních prostředků ve škole. Pokud hodnotící kritéria nesplňují stanovený 

(očekávaný) výsledek v procesech, za které odpovídá, tak při každém vyhodnocování 

těchto kritérií sděluje požadavky na změnu procesu nebo navrhuje změny těchto 

kritérií. 

Asistentka ředitele má názor na stanovení hodnotících kritérií v procesech takový, že 

v některých procesech jsou tato kritéria zbytečná. Naopak vyhodnocení některých 

kritérií je pro školu velmi užitečné, například výsledky v doplňkové činnosti, pohyby 

v počtech žáků, prospěchy v jednotlivých třídách. Výsledky hodnotících kritérií ke své 

práci přímo nevyužívá, jsou však probírány na poradách vedení. 

3.2.7 Norma ISO 9001 a její „život“ ve škole 

Ředitel školy si myslí, že si zaměstnanci školy na normu ISO 9001 už zvykli. Využívají 

podklady pro jednotlivé činnosti v pedagogické práci, které najdou na webových 

stránkách školy. 

Podle statutární zástupkyně ředitele si na normu už všichni zvykli a bez větších 

problémů ji využívají při své každodenní činnosti. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory má názor na to, jestli 

si už zaměstnanci na normu ISO 9001 zvykli takový, že o normě ví. Musí používat 

určené formuláře. Podle vedoucí učitelky odborného výcviku a reakcí jejich 

podřízených pracovníků si zaměstnanci myslí, že normu ISO 9001 k životu nepotřebují a 

spíše jim to nic neříká. Přesto normu používají, dívají se do popisu procesů a směrnic. 

Podle vedoucího učitele odborného výcviku pro automobilní obory si zaměstnanci 

školy na systém managementu kvality už zvykli. Používají tuto normu při své činnosti, 

protože mohou najít vše potřebné na stránkách školy. Podle jeho názoru je norma 

přínosem nejen pro školu, ale i pro všechny zaměstnance. 

Podle vedoucí nepedagogických pracovníků si zaměstnanci na normu ISO 9001 už 

zvykli. Podle jejího názoru ji používají v oblastech, ve kterých musí, ale nevyužívají 
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jejich dalších možností. Pro některé zaměstnance je stále norma zátěží a stále 

nechápou, k čemu zavedený systém managementu kvality slouží. 

Asistentka ředitele si myslí, že si zaměstnanci školy na normu ISO 9001 zvykli, stejně 

jako je potřeba si vždy zvyknout na něco nového. Někteří zaměstnanci neměli problém 

normu používat hned, u některých to trvalo déle. Podle asistentky ředitele je 

v současné době systém managementu kvality ve škole zaběhnutý, všichni ho využívají 

a pro většinu zaměstnanců je přínosem. 

3.2.8 Klady a zápory systému managementu kvality podle respondentů 

Ředitel školy registruje pouze klady. Díky normě ISO 9001 byla zavedena ve škole 

systematičnost, informovanost, neustálá aktuálnost, vytvořená zpětná vazba. Velkou 

výhodou je vytvoření kompletní dokumentace elektronicky a uložení a přístup 

dokumentace z webových stránek školy pod přiděleným jménem a heslem pro všechny 

zaměstnance školy. Jediným nedostatkem podle ředitele školy je cena za certifikaci, 

následné dohledové audity a recertifikace. 

Podle statutární zástupkyně ředitele největším přínosem zavedení normy bylo 

sjednocení dokumentace a popsání procesů. Nově příchozí zaměstnanec se se školou 

díky přístupné dokumentaci rychleji seznámí a ví, na koho se má obrátit v případě 

potřeby řešení problému. 

Vedoucí učitelka odborného výcviku pro elektrotechnické obory vidí přednosti normy 

ISO 9001 v tom, že byla vytvořena určitá úroveň přehlednosti dokumentace, včetně 

formulářů. Aby vše fungovalo v pořádku, musí se dodržovat odpovědnost zaměstnanců 

za odvedenou práci a její kvalitu. Největším záporem normy ISO 9001 je podle vedoucí 

učitelky odborného výcviku velké množství dokumentů a formulářů při zavádění. 

Norma ISO 9001 je velmi obsáhlá a někdy vzniká problém s dodržováním jednotlivých 

procesů a pracovních povinností podle pracovní náplně vedoucích zaměstnanců. 

Vedoucí učitel odborného výcviku pro automobilní obory považuje za klad ucelenost 

normy ISO 9001, její přehlednost, systematičnost a dostupnost. Kromě zvýšeného 

„papírování“ v počátcích při zavádění normy nemá žádné další připomínky k této 

normě. 
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Vedoucí nepedagogických pracovníků považuje za největší přínos zavedení normy ISO 

9001 ve škole ve sjednocení tiskopisů, uveřejnění všech procesů, norem, formulářů a 

tiskopisů na jednom místě, a to na webových stránkách školy, kam má každý 

zaměstnanec umožněný přístup. Negativa tato vedoucí nevidí, jen si myslí, že se ne 

všichni normy ISO 9001 drží a dodržují ji. 

Asistentka ředitele vidí zápory normy ISO 9001 ve škole v množství dokumentů, které 

se podle normy musí tvořit. Dále vidí problém v neochotě spolupráce některých 

zaměstnanců tuto normu plně využít. Pozitivem podle asistentky určitě je sjednocení 

dokumentace, vytvoření jednotných formulářů. Veškerá dokumentace je na jednom 

místě, jsou tam popsané procesy, všechny platné směrnice, dokumenty a formuláře. 

Díky této normě se zaměstnanci školy mohou seznámit s oblastmi, ve kterých se běžně 

nepohybují, například učitel odborného výcviku s postupy v teoretické výuce. Dalším 

plusem je stanovování cílů kvality na určitá období. 

4 Rozbor výsledků dotazníkových šetření 

V této kapitole bych chtěl rozebrat a analyzovat výsledky kvantitativních a 

kvalitativních dotazníkových šetření. 

4.1 Kvalitativní šetření středních škol 

Dotazník pro respondenty byl rozdělen do čtyř oblastí. První je zaměřena na povědomí 

o normě ISO 9001 a možnosti využití při řízení a vedení školy, druhá na finanční otázky 

a doplňkovou činnost, třetí na administraci, reakce zaměstnanců a hodnocení podle 

normy ISO 9001 a poslední na to, jaké klady a zápory by zavedení normy mohlo přinést 

škole. 

4.1.1 Povědomí o normě ISO 9001, využití při řízení a vedení školy 

Všichni respondenti systém managementu kvality – normu ISO 9001 před zasláním 

dotazníků znali. Takovýto výsledek byl zejména kvůli tomu, že všechny střední školy 

v obou krajích byly zapojeny do projektů hodnocení kvality. Některé školy z projektu 

vystoupily nebo ho nedokončily, přesto se o této normě dozvěděli. Někteří respondenti 

také sdělili, že normu ISO 9001 po škole vyžadovali jejich sociální partneři. 
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Celkem 3 školy v obou krajích již zavedly systém managementu kvality nebo jsou těsně 

před certifikací. 8 škol v obou krajích používá systém řízení podle krajských projektů. 

Některé z těchto škol, zejména v Libereckém kraji, uvažují o certifikaci, a to kvůli tomu, 

že díky krajskému projektu mají pro tuto certifikaci téměř vše připraveno a celý systém 

jim vyhovuje a vidí v něm velký přínos pro školu. 

Překvapením pro mě byl rozdíl mezi oběma kraji. Zatímco v Libereckém kraji využívá 

normu ISO 9001 nebo krajský projekt 8 škol, v Královehradeckém kraji pouze 3. Přesto 

v Královehradeckém kraji si myslí celkem 5 ředitelů, že by jim zavedení systému 

managementu kvality mohlo pomoci při řízení a vedení školy. 

Ředitelé škol, případně jejich zástupci by normu ISO 9001 používali i při zavádění 

nepopulárních kroků. Také by při zavádění této normy uvažovali o změně některých 

kompetencí a odpovědnosti. Zajímavé pro ně bylo i stanovení hodnotících kritérií. 

V současné době nemají zavedena žádná kritéria nad rámec povinností vyplývajících 

z výročních zpráv a v krajských projektech se dozvěděli o dalších možnostech 

vyhodnocování některých oblastí a takovéto vyhodnocování si chtějí zavést. 

Zajímavý byl výsledek při dělení na typy středních škol. Výsledky dopadly podle mého 

očekávání. Normu ISO 9001 nebo krajský projekt používají nejvíce školy s technickým 

zaměřením. Gymnázia a ostatní střední školy s humanitním zaměřením si myslí, že díky 

počtu žáků na školách, výsledků u maturitních zkoušek a ostatních srovnáních mezi 

školami, je jejich systém řízení a vedení dobrý a není potřeba ho příliš měnit. 

4.1.2 Finanční přínos normy ISO 9001, doplňková činnost 

Respondenti na otázku, jestli si myslí, že by jim systém managementu kvality mohl 

pomoci při získání finančních prostředků, odpověděli vícekrát negativně. I když rozdíl 

mezi kladným a negativním názorem nebyl velký, pouze dva respondenti, téměř nikdo 

z nich není přesvědčen, že právě kvůli normě ISO 9001 by získali více finančních 

prostředků z hlavní činnosti školy. Podle jejich názoru současný stav přerozdělování 

přímých i nepřímých nákladů od zřizovatele neumožní zřizovateli přidat více financí 

škole, která bude mít tuto normu zavedenou. 

Podle respondentů je větší možnost získání finančních prostředků v doplňkové 

činnosti. Všechny střední školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření, provozuji 
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doplňkovou činnost. Jedná se o pronájmy bytových i nebytových prostor, školení a 

kurzy. Právě zavedení systému managementu kvality a certifikace ISO 9001 může 

školám pomoci při získání finančních prostředků v doplňkové činnosti, zejména při 

pořádání různých kurzů a školení pro firmy. Mnoho firem na našem trhu má normu ISO 

9001 zavedenu a musí nakupovat služby od společností, které mají certifikovaný 

systém managementu kvality. Takovéto firmy nezajímá skutečnost, že střední škola má 

schválený výukový program, který je pravidelně kontrolován například Českou školní 

inspekcí. Pro jejich certifikační autority takové schválení výukového programu nestačí. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly rozdíl mezi respondenty v obou krajích. 

V Libereckém kraji si 6 středních škol myslí, že by jim zavedení normy ISO 9001 mohlo 

pomoci při získání většího množství finančních prostředků z doplňkové činnosti. 

Z těchto 6 škol je 5 středních škol s technickým zaměřením a 1 soukromá škola, která 

má již normu ISO 9001 zavedenou a ví, že jim certifikace více finančních prostředků 

přináší. V Královehradeckém kraji je situace opačná, pouze 2 střední školy si myslí, že 

by jim norma pomohla získat více finančních prostředků z doplňkové činnosti. 

V obou krajích je shoda mezi středními školami typu gymnázia a ostatních škol 

s humanitním zaměřením. Tyto typy škol si nemyslí, že právě norma ISO 9001 by jim 

mohla pomoci získat finančních prostředky z doplňkové činnosti.  

Odpovědi na tyto otázky jasně ukázaly na to, že střední školy s humanitním zaměřením 

a technickým s převahou maturitních oborů příliš neřeší finanční situaci. Je to 

pravděpodobně proto, že tyto školy mají plné stavy žáků ve svých oborech a stále si 

mohou žáky vybírat. Školy s učebními obory mají větší problémy při získání žáků a s tím 

spojené i větší problémy s finančními prostředky od zřizovatelů přímými i nepřímými. 

Tím pádem se více věnují získávání financí z doplňkové činnosti. Právě možnost získání 

více financí dává možnost zavést a certifikovat v těchto školách normu ISO 9001. 

Překvapily mě odpovědi respondentů na otázku týkající se certifikace normy ISO 9001 

spojené se získáním finančních prostředků pro školu. Tyto odpovědi byly u některých 

respondentů v rozporu s předchozími odpověďmi. Celkem 14 respondentů z 18 v obou 

krajích by v případě přínosu finančních prostředků normu ISO 9001 zavedlo. Tento 

rozdíl přikládám tomu, že respondenti začali více o přínosu této normy přemýšlet, a 
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zejména kvůli finančním prostředkům získaných díky certifikaci normy by začali systém 

managementu kvality zavádět. Podmínkou pro takové zavádění normy je předpoklad, 

že finanční prostředky získané certifikací budou výrazně převyšovat finanční prostředky 

vynaložené na zavedení a certifikaci normy ISO 9001 včetně každoročních interních a 

dohledových auditů a pravidelné recertifikace.  

4.1.3 Administrace, reakce zaměstnanců a hodnocení školy 

Na otázku předpokládaných reakcí zaměstnanců na zavádění systému managementu 

kvality si respondenti všech škol myslí, že reakce budou negativní, skeptické, zpočátku 

rozpačité, zaměstnanci nebudou rádi, zavádění budou považovat zbytečné. Na 

středních školách, kde se podařilo normu ISO 9001 zavést nebo je před certifikací, jsou 

reakce zaměstnanců už přívětivější. Vedení na těchto školách se podařilo přesvědčit 

své zaměstnance o tom, že tato norma není proti nim, jedná se o nástroj pro dobré 

řízení a vedení. Také respondenti ze středních škol s humanitním zaměřením jsou 

přesvědčeni, že jejich zaměstnanci by normu nepřijali a považovali by ji za zbytečnou. 

Zaměstnanci na těchto školách jsou totiž proti zavádění nových věcí.  

Podle mého názoru se jedná o modelový příklad řízení změny v pedagogickém procesu. 

Je nutné dobře analyzovat situaci ve škole, rozhodnout o dobrém načasování a 

implementaci, stabilizovat tuto změnu a provést dobrou zpětnou analýzu. Velmi 

důležité je, aby o této změně bylo přesvědčeno celé vedení dané školy a toto vedení 

jednalo společně a jednotně. 

Podle normy ISO 9001 je nutné provádět a vyhodnocovat spokojenost zákazníků. 

Zákazníkem z hlediska normy ve škole jsou žáci, zákonní zástupci, pedagogičtí 

pracovníci, nepedagogičtí pracovníci, sociální partneři, zřizovatel a další osoby, které 

přijdou do styku se školou. Respondenti v dotazníkovém šetření sdělili, že ve svých 

školách, kromě jedné v každém kraji, provádí každoročně hodnocení školy formou 

dotazníků u svých žáků, jejich rodičů a zaměstnanců. Výsledky této autoevaluace 

zveřejňují ve svých výročních zprávách, které jsou přístupné na webových stránkách 

škol, a dále s těmito výsledky pracují při své činnosti. Tím tyto školy splňují jeden 

z nejdůležitějších požadavků normy. 
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Očekával jsem odpovědi na otázku zaměřenou na administraci normy ISO 9001 a 

případné přijetí nového zaměstnance v souvislosti se zaváděním normy. 13 

respondentů by přijalo nového zaměstnance dočasně na dobu zavádění a certifikace 

normy ve škole. Pak by podle jejich představ tento zaměstnanec nebyl dále potřeba. 

Norma ISO 9001 však vyžaduje jmenování představitele managementu kvality a bylo by 

jistě pro školu problematické ponechat agendu spojenou s normou na některém ze 

stávajících zaměstnanců školy. Pouze 4 ředitelé by přijali zaměstnance na dobu 

neurčitou a ponechali by si tohoto zaměstnance i po certifikaci normy ve škole. 

Pravděpodobně by tomuto zaměstnanci přiřadili ještě další pracovní činnost. Jedna 

střední škola by nepřijala žádného zaměstnance v souvislosti s normou ISO 9001 a 

pokusila by se zavést normu ze svých prostředků. 

4.1.4 Klady a zápory normy ISO 9001 ve škole 

Posledním bodem dotazníkového šetření byla otevřená otázka, jaké vidí respondenti 

klady a zápory v normě ISO 9001. Odpovědi respondentů odpovídaly nastavenému 

stylu řízení a typu školy.  

Střední školy s humanitním zaměřením nenašly mnoho kladů v zavedení normy. Vidí 

v zavádění i v samotné normě ISO 9001 příliš velkou administrativní zátěž. Jen několik 

výjimek je přesvědčeno, že po zavedení normy by byl ve škole stanoven pořádek 

v dokumentaci. Respondenti z tohoto typu škol si myslí, že tato norma není pro školy a 

měly by ji zavádět hlavně výrobní podniky. 

Střední školy s technickým zaměřením vidí přednosti normy v přehlednosti procesů, 

jednodušším řízení, prostoru pro jasné stanovení kompetencí, odpovědnosti a termínů 

v dokumentaci. Na těchto školách vidí respondenti přínos i pro nově nastupujícího 

zaměstnance, který se díky dokumentaci může lépe a rychleji zorientovat v organizaci. I 

respondenti ze škol s technickým zaměřením jsou toho názoru, že norma bude 

v počátcích zavádění velkou administrativní zátěží. Očekávají však postupně snížení 

této zátěže, která je pro školy už tak veliká. 

V odpovědích respondentů byl vidět rozdíl mezi školami, které normu ISO 9001 mají 

nebo jsou rozhodnuty normu zavést. U těch převažovaly spíše kladné názory na tuto 

normu a přes některá negativa vidí v normě velký přínos pro školu. 
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Překvapením pro mě bylo, že pouze 2 školy, a to z Královehradeckého kraje, vidí jako 

negativní stránku finanční otázku certifikace, dohledových auditů a recertifikací. Na 

našem trhu je spousta certifikačních autorit, které nabízejí certifikaci a v dalších třech 

letech dohledové audity a recertifikaci. Jejich ceny jsou velmi rozdílné a závisí na 

velikosti, zejména počtu zaměstnanců organizace. Při výběru této certifikační autority 

je nutné pokusit se dopředu zjistit, jestli případný partner, který bude normu ISO 9001 

vyžadovat, bude certifikát od dané autority uznávat. Jednotlivé certifikáty nejsou 

stejně přijímány, hlavně zahraničními společnostmi. 

4.2 Kvalitativní šetření ve vlastní škole 

Ve škole, kde působím jako zástupce ředitele, je norma již 5 let zavedena. 

Z jednotlivých odpovědí mých kolegů jasně vyplývá, že zavedení normy ISO 9001 bylo 

pro školu přínosem. I když zpočátku panovala obava z reakcí ostatních zaměstnanců 

(neochota, hloupost něco takového zavést ve škole, nevstřícnost), sestavením týmu, 

který vypracoval jednotlivé procesy a dokumentaci, se podařilo po několika měsících 

dovést toto zavádění k certifikaci normy ISO 9001. Vedoucí zaměstnanci oceňují 

zejména dostupnost, přehlednost a aktualizaci dokumentace. V dokumentaci jsou 

stanoveny kompetence, odpovědnost a termíny. Také vytvoření jednotných formulářů 

se setkalo s pozitivními ohlasy. Navíc s přechodem na nový systém v evidenci žáků 

mohou zaměstnanci formuláře tisknout přímo z tohoto systému. Zpočátku bylo 

problematické určit správná hodnotící kritéria v procesech. Některá se často měnila. 

V současné době jsou výsledky těchto hodnocení porovnatelné s předchozími a na 

jejich vývoj může vedení školy reagovat. Naše škola si stanovila vypracovávat dvakrát 

ročně zprávu o přezkoumání systému managementu kvality. Součástí tohoto 

přezkoumání jsou výsledky hodnocení, nedostatky zjištěné při auditech, stížnosti a 

jejich řešení. Díky tomu může vedení školy pružněji reagovat na negativní závěry 

z těchto zpráv. 

Jako pozitivum vidí kolegové také to, že celá norma a dokumentace je na jednom 

místě. Zaměstnanci se tak mohou seznámit s fungováním i jiných úseků ve škole. 

Norma přinesla do školy i to, že kromě povinně utajovaných skutečností jsou všechny 

informace všeobecně dostupné. 



Stránka 54 z 60 
 

5 Závěr 

Jak je z výše uvedených zjištění vidět, panují mezi středními školami dva názory na 

normu ISO 9001.  

Jedni si myslí, že norma ISO 9001 může být ve školách zaváděna a bude školám 

potřebná. Mezi tento tábor se začínají řadit i někteří zřizovatelé, kteří v normě vidí 

nástroj pro srovnávání úrovně svých škol, možnost určitého řízení těchto škol a použití 

akontability ve své škole. 

Druhá strana je přesvědčena o tom, že norma ISO 9001 není pro školství obecně 

vhodná. Názor této strany je, že stejně téměř všechny činnosti, které norma vyžaduje, 

jsou ve škole prováděny na základě právní úpravy, tak proč normu zavádět. 

Je také zřejmý velký rozdíl mezi typy středních škol. Zejména v Libereckém kraji školy 

s technickým zaměřením mají v současné době nemalé existenční potíže z důvodu 

neustálého poklesu žáků na technických oborech a musí shánět finanční prostředky 

v doplňkové činnosti. Právě tento typ škol je přesvědčen, že norma ISO 9001 by jim 

mohla pomoci finanční prostředky získat ze spolupráce se sociálními partnery, kteří 

certifikaci po škole vyžadují. Školy s převahou humanitních oborů zatím takové 

problémy neřeší, protože se jim daří školu žáky naplňovat (za každou cenu na úkor 

kvality žáků), a proto v normě ISO 9001 přínos příliš nevidí.  

Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že ředitelé jsou přesvědčeni o negativním 

přístupu svých zaměstnanců při možném zavádění systému managementu kvality ve 

škole. Téměř nikdo neřešil, jak tuto změnu ve škole provést, jak na ni zaměstnance 

připravit. 

Překvapilo mě, že téměř žádná ze středních škol nebere v úvahu jeden zásadní fakt. 

Zavedení normy ISO 9001 a její pravidelné dohledové audity a recertifikace svědčí o 

tom, že škola má nastavený pevný řád, systém řízení a vedení. S přibývajícím časem je 

možné, že zájemci o studium na dané škole budou řešit nejen školní vzdělávací 

programy, ale i to, jak střední škola funguje uvnitř. A právě certifikát normy ISO 9001 

může být rozhodujícím faktorem při volbě školy. Systém managementu kvality je stále 
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rozšířenější, setkávají se s ním rodiče žáků ve svých zaměstnáních a mohou se později 

rozhodovat mezi školami právě podle toho, jestli škola normu ISO 9001 má zavedenu. 

Dalším pozitivem normy ISO 9001, který příliš mnoho respondentů nevidělo, je její 

přístupnost pro zaměstnance organizace. Nový zaměstnanec se díky vytvořené 

dokumentaci může rychleji v organizaci zorientovat. Takový zaměstnanec má přehled o 

termínech, pravomocech a odpovědnosti. V případě dotazů nebo problémů ví, na koho 

se může obrátit. Ihned má k dispozici formuláře, které bude potřebovat při své 

činnosti.  

Z mého pohledu a zkušeností zavedení systému managementu kvality je pro školu 

přínosem. I když zavádění je časově náročnější, zjednoduší se práce vedoucích 

zaměstnanců ve škole, je vnesen jasný řád a pravidla do činnosti školy, a tím stanovena 

určitá kultura školy. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,  

v současné době provádím dotazníkové šetření k vypracování své závěrečné bakalářské 

práce při studiu školského managementu na Centru školského managementu při 

Univerzitě Karlově. 

Má práce je zaměřena na výzkum tématu: Je systém managementu kvality ISO 9001 

potřebný pro střední školy? 

Cílem výzkumu je zjistit, jaký je názor vedení škol (ředitelů a zástupců ředitele) různých 

typů středních škol na tuto normu, jestli si myslí, že by pro ně mohla být užitečná nebo 

ji naopak považují za zbytečnou. 

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci při vyplnění následujícího krátkého 

dotazníku, který nezabere příliš mnoho času.  

Otázky dotazníkového šetření: 

1) □ jsem ředitelkou/ředitelem školy 

□ jsem zástupkyní/zástupcem  

2) Jakým typem je Vaše škola?    

□ gymnázium, obchodní akademie, právní škola  

□ střední odborná škola s technickým zaměřením  

3) Kdo je zřizovatelem Vaší školy?   

□ krajský úřad (kraj) 

□ soukromá osoba (soukromá škola) 

4) Používá Vaše škola nějaký systém řízení? 

□ ano, ISO 9001 

□ ano, z projektu krajského úřadu 

□ ano, jiný ………………………………………………………………………………………………… 

□ ne 

5) Znáte normu ISO 9001 – systém managementu kvality? 

□ ano 

□ ne 

6) Myslíte si, že by norma ISO 9001 mohla pomoci Vaší škole při řízení a vedení 

školy? 

□ ano 

□ ne 
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7) Myslíte si, že by systém managementu kvality mohl pomoci Vaší škole při 

získání finančních prostředků? 

□ ano 

□ ne 

8) Vykonává Vaše škola doplňkovou činnost? 

□ ano, druh: ……………………………………………………………………………………………… 

□ ne 

9) Myslíte si, že by získání normy ISO 9001 mohlo pomoci Vaší škole získat více 

finančních prostředků z doplňkové činnosti? 

□ ano 

□ ne 

10) Kdybyste se rozhodli systém managementu kvality zavést, jaké by podle Vaše 

mínění byli reakce zaměstnanců školy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

11) Podle normy ISO 9001 je povinné pravidelné (každoroční) hodnocení 

spokojenosti zákazníků – žáků, rodičů. Provádíte nyní hodnocení školy? 

□ ano, jakým způsobem: …………………………………………………………………………… 

□ ne 

12) Pokud byste díky certifikaci normy ISO 9001 mohli pro školu získat finanční 

prostředky (z hlavní nebo doplňkové činnosti), uvažovali byste o zavedení této 

normy ve škole? 

□ ano 

□ ne 

13) Myslíte si, že by zavedení normy ISO 9001 bylo pro Vaši školu administrativní 

zátěží? 

□ ano, museli bychom přijmout dalšího pracovníka 

□ ano, ale pouze dočasně 

□ ne 

14) Jaké vidíte největší klady a naopak největší zápory systému managementu 

kvality – ISO 9001? 

□ klady:  ………………………………………………………………………………………… 

□ zápory: ………………………………………………………………………………………… 

Děkuji Vám za spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku, a pokud budete chtít, tak 

Vám výsledky tohoto výzkumu zašlu e-mailem. 
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Příloha č. 2 

Vážená kolegyně, Vážený kolego,  

v současné době provádím dotazníkové šetření k vypracování své závěrečné bakalářské 

práce při studiu školského managementu na Centru školského managementu při 

Univerzitě Karlově. 

Má práce je zaměřena na výzkum tématu: Je systém managementu kvality ISO 9001 

potřebný pro střední školy? 

Cílem výzkumu je zjistit, jaký je názor vedení naší školy na zavedený systém 

managementu kvality – normu ISO 9001. 

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci při vyplnění následujícího krátkého 

dotazníku, který nezabere příliš mnoho času.  

 

Otázky dotazníkového šetření: 

1) Znal/a jste normu ISO 9001 před tím, než byla ve škole zaváděna? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Co jste od zavedení systému managementu kvality očekával/a?    

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Jaké byly počáteční reakce Vaše a zaměstnanců na informaci, že bude ve škole 

zavedena norma ISO 9001?   

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Co přineslo zavedení normy ISO 9001 Vám jako vedoucímu zaměstnanci? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Bylo zavedení normy ISO 9001 podle Vašeho názoru pro školu přínosem? Pokud 

ano, tak v čem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
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6) Většina procesů má stanovena hodnotící kritéria. Jsou podle Vás tato kritéria 

dostatečná? Využíváte tyto výsledky ke své práci? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

7) Myslíte si, že si zaměstnanci na normu ISO 9001 zvykli, používají ji při své práci 

a je pro ně přínosem nebo naopak zátěží? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Jaké vidíte největší klady a naopak největší zápory systému managementu 

kvality – ISO 9001? 

□ klady:  ………………………………………………………………………………………… 

□ zápory: ………………………………………………………………………………………… 

Děkuji Vám za spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku, a pokud budete chtít, tak 

Vám výsledky tohoto výzkumu zašlu e-mailem. 

 


