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POSUDEK ŠKOLITELE 
na doktoranda Ing. Jiřího Růžičku 

 
Ing. Jiří Růžička zpracoval svou doktorskou disertační práci na téma „KVALITA 

VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM A ORGANIZACÍ“. Zkoumal, jaký je stav v 
uplatňování strategického řízení a uplatňování hlediska kvality za situace, kdy velké 
množství subjektů podstupuje certifikaci systému managementu kvality podle kritérií 
normy ISO 9001. Šlo o to zjistit, zda je certifikační procedura prováděna pouze for-
málně (cílem je pouze získání certifikátu, bez hlubšího dopadu na vlastní systém 
managementu), anebo těžiště úsilí spočívalo v důkladném poznání silných a slabých 
stránek aktuálního systému managementu organizace a jeho sladění s výzvami (a 
hrozbami) okolí, tržního prostředí. Je totiž čím dále, tím zřejmější, že tzv. „zavádění“ 
systémů managementu kvality, s nímž se v celosvětovém měřítku začínalo v 80. le-
tech minulého století, nebylo ničím menším, než logickou reakcí podnikových orga-
nismů na zásadní změny v tržním prostředí, zejména nastoupení a dále monotónně 
rostoucí převaha nabídky nad poptávkou. Snaha o udržení konkurenceschopnosti 
přivedla manažery k objevení významu kvality a jejího systematického zajištění. 
Přesto, že v řadě případů i po takové době přežívá názor, že „řízení kvality“ je věcí 
manažera kvality (funkce „podle ISO“) a vrcholový management se musí zabývat dů-
ležitějšími věcmi, je již zřejmé, že přístup k řízení kvality (politika kvality) musí být 
součástí podnikové strategie. Z tohoto hlediska je tudíž téma disertační práce zcela 
na místě a aktuální. 

Doktorand pracoval velmi svědomitě a systematicky. Dokázal si pro svou práci 
zajistit experimentální bázi – především získal ke spolupráci dostatečný okruh orga-
nizací, jejichž management byl ochotný vyplnit dotazník zjišťující podrobnosti o náplni 
jejich strategického řízení. Navrhl a distribuoval dotazník, který potom po vyplnění 
v organizaci a vrácení vyhodnotil. Úspěšnost dotazníkové akce lze s ohledem na 
místní poměry hodnotit pozitivně. Avšak z hlediska statistického zpracování nebyl 
rozsah souboru příliš velký – tomu odpovídají použité metody vyhodnocení. V kaž-
dém případě získané informace jsou cenné a významně navazují na výzkumy prová-
děné v první dekádě tohoto století. To je i částečné vysvětlení důvodů, proč dokto-
rand potřeboval na dokončení své práce delší lhůtu, než je obvyklé. 

Ing. Růžička stojí v čele Českého institutu pro akreditaci od jeho zřízení v roce 
1993. Lze říci, že výrazně jeho zásluhou byl v ČR vybudován systém akreditace, kte-
rý byl kompatibilní se systémem EU a díky tomu byl v 90. letech úspěšně evaluován. 
V současné době je ČIA jako Národní akreditační orgán plně integrován v systému 
EU a na základě toho jsou protokoly českých akreditovaných laboratoří nebo certifi-
káty českých (akreditovaných) certifikačních orgánů akceptovány v celé EU jako pl-
nohodnotné. Během celého toho období zpracoval řadu dokladů a publikací a absol-
voval mnoho aktivních vystoupení na evropských i světových fórech. Prokázal vyso-



kou odbornou i vědeckou erudici a vynikající organizační schopnosti. V průběhu dok-
torských studií ochotně pořádal přednášky pro studenty FSI, obor řízení kvality. Jeho 
vystoupení byla vždy studenty kladně hodnocena.  

Výsledky své práce publikuje v rámci možností v odborných periodikách. Hlavní 
těžiště publikační aktivity je v jeho případě nutno vidět zejména v textech v okruhu 
akreditačního systému ČR a EU. 

Ing. Růžička prokázal svou činností a předloženou disertační prácí svou způso-
bilost k vědecké práci. Doporučuji jeho práci k obhajobě. 

 
V Brně dne 21.03.2016 Doc.Ing. Alois Fiala, CSc.  
             školitel 


