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ABSTRAKT 

Zájmové vzdělávání a volný čas jsou důležité v životě každého člověka a mají vliv na 

správné fungování celé společnosti. Aby zájmové vzdělávání mohlo plnit své funkce, je 

důležité klást důraz na jeho kvalitu. Cílem diplomové práce Řízení kvality zájmového 

vzdělávání v Ústeckém kraji je odhalit skutečný stav řízení kvality zájmového vzdělávání 

ve střediscích volného času a zjištění možností inovace řízení kvality v těchto 

organizacích. Hlavní výzkumnou metodou sběru dat je dotazníkové šetření a doplňkovou 

metodou jsou rozhovory. 
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ABSTRACT 

Interest-based education and leisure time are important in every person’s life and they 

influence the proper functioning of the whole society. In order to fulfil its functions, it is 

important to emphasize its quality. The aim of the Diploma Thesis The Management of 

Interest Based Education Quality in the Ústí Region is to reveal the real status of the 

quality management of the interest-based education in the leisure time centres; and to 

identify the possibilities to innovate the leisure time education quality management. The 

questionnaire survey was used as the main research method of data collection. Interviews 

were used as the supplementary method. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se bude zabývat řízením kvality zájmového vzdělávání ve 

střediscích volného času. Zájmové vzdělávání je důležitou součástí vzdělávací soustavy 

České republiky. O jeho důležitosti a funkcích se můžeme dočíst například na stránkách 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Podpora zájmového vzdělávání ze strany 

státu, krajů i obcí se stále zvyšuje, což může být důsledkem neustále se zvyšujícího zájmu 

o tento typ vzdělávání. Zájmové vzdělávání se objevuje v aktuálních strategických 

dokumentech, a to jak na úrovni státu, tak i na úrovni krajů či obcí. O zájmovém 

vzdělávání se dočteme například v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2015 – 2020, v Koncepci podpory rozvoje nadání  

a péče o nadané na období 2014 – 2020 a v dlouhodobých záměrech všech krajů České 

republiky. Na rozdíl od škol neposkytuje zájmové vzdělávání stupeň vzdělání, ale pomáhá, 

zejména základním školám, naplňovat vzdělávací cíle stanovené rámcovými vzdělávacími 

programy. V České republice existují 3 typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 

Jsou to školní kluby, školní družiny a střediska volného času.  

V souvislosti se vzděláváním obecně se stále častěji hovoří o jeho kvalitě. Aby 

zájmové vzdělávání plnilo všechny své funkce správně, je důležité klást důraz na kvalitu 

všech procesů vedoucích k výstupu vzdělávání. To může být jedním z důvodů, proč se 

v souvislosti se zájmovým vzděláváním zabýváme řízením jeho kvality. Kvalita má 

samozřejmě své výhody i pro samotnou organizaci. Snižuje riziko sankcí, zavádí pořádek  

a řád, a pomáhá při boji s konkurencí, pomáhá zvyšovat kvalifikaci pracovníků. Střediska 

volného času, kterými se zabývá tato diplomová práce, mají jako školská zařízení pro 

zájmové vzdělávání svá specifika. Kromě specifik vyplývajících ze zákona jsou tu i další, 

které je odlišují od školních družin nebo školních klubů.  

Cílem této diplomové práce je odhalit skutečný stav řízení kvality zájmového 

vzdělávání ve střediscích volného času a zjištění možností inovace řízení kvality v těchto 

organizacích. K dosažení cíle práce byly zvoleny následující výzkumné otázky: 

1. Jaký význam přikládají střediska volného času kvalitě poskytovaného 

vzdělávání? 
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2. Jaké nástroje řízení kvality střediska volného času využívají? 

3. Jak střediskům volného času zasahují do řízení kvality jejich nadřízené 

orgány? 

V první kapitole této diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se 

zájmového vzdělávání včetně právního vymezení. Dále jsou zde popsána školská zařízení 

pro zájmové vzdělávání a podrobně jsou zde popsána střediska volného času. Druhá 

kapitola se zabývá řízením kvality v obecné rovině, dále pak práce řeší, jaký je význam 

kvality pro organizaci, pro klienta, a jaké jsou nejčastější nástroje řízení kvality ve školách 

a školských zařízeních. Ve třetí kapitole jsou vyhodnoceny výsledky výzkumného šetření 

této diplomové práce. 

 

  



9 

 

1 Postavení zájmového vzdělávání v systému vzdělávání 

Úkolem této kapitoly bude vymezit základní pojmy týkající se zájmového 

vzdělávání.  Bude zde vymezeno neformální a zájmové vzdělávání v nejobecnější rovině  

a vybrány základní zákony a vyhlášky, ve kterých je zájmové vzdělávání ukotveno. 

V neposlední řadě bude definován volný čas, který se zájmovým vzděláváním úzce 

souvisí, a ze kterého vychází základní principy tohoto typu vzdělávání. Na základě těchto 

teoretických poznatků pak bude možné lépe propojit pojmy zájmové vzdělávání a řízení 

kvality.     

Zájmové vzdělávání spadá do oblasti neformálního vzdělávání. Podle Hofbauera 

(2004, s. 34) má neformální vzdělávání tři hlavní rysy: 

 je součástí koncepce a praxe celoživotní výchovy a vzdělávání, 

 je založeno na svobodném a dobrovolném rozhodování o účasti na aktivitách, které 

poskytují nejen věcné a odborné znalosti a dovednosti, ale také šíře pojaté 

schopnosti, sociální kompetence a hodnoty (demokratické občanství, rovnost muže 

a ženy, ekologické uvědomění, tvořivý a aktivní přístup, účast na životě 

společnosti, angažovanost na jejím vývoji apod.), 

 obsahuje prvky demokratismu. 

Neformální vzdělávání se realizuje mimo formální vzdělávací systém a nevede  

k celistvému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací činnosti 

mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům poskytují 

záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném 

systému hodnot. Tyto aktivity bývají obvykle dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí 

a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání – zvláště střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení  

a další. (MŠMT ČR, 2018, online) 

Neformální vzdělávání je v dnešní době využíváno stále více, je často spojováno 

především s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež, ale je také účinným prostředkem 

pro celoživotní vzdělávání a učení dospělých. (Řádová, 2012, s. 4) 
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Zájmové a neformální vzdělávání významně zasahuje do oblasti naplňování 

volného času jedince a je podstatné především pro děti a mládež. Volný čas je významnou 

sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií, a jeho smysluplné naplňování 

přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. Mnohdy může kladně ovlivnit  

i budoucí profesní dráhu jedince a je významným prostředkem prevence rizikového 

chování, zvláště dětí a mládeže. (MŠMT ČR, 2018, online) 

Podle Bílé knihy (2001, s. 54) je zájmové vzdělávání „souhrn výchovně 

vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších systematických, ale i jednorázových 

činností a aktivit, směřujících k účelnému a efektivnímu naplnění volného času  

a umožňujících získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku“. 

Zájmové vzdělávání tedy vyjadřuje různé edukační aktivity, které probíhají mimo 

školní prostředí, tedy jako neformální vzdělávání. Týkají se jak vzdělávání mládeže, tak 

vzdělávání dospělých včetně vzdělávání seniorů. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 74) 

Podle Průchy (2009, s. 504) má zájmové vzdělávání své základní rysy, kterými jsou 

saturace individuálních zájmů, orientace do sféry volného času, svoboda výběru  

a dobrovolnosti účastníků, pestrost obsahu, převažující neutilitárnost zaměření, otevřenost 

přístupu a aktivita účastníků. 

Z těchto základních rysů vyplývá desatero zájmového vzdělávání, podle něhož můžeme 

tento typ vzdělávání charakterizovat: 

1. zájem, 

2. volný čas,  

3. dobrovolnost, 

4. svoboda výběru, 

5. místní příslušnost, 

6. uspokojení potřeb, 

7. pestrost obsahu, 

8. neutilitárnost, 

9. otevřenost, 

10. aktivita. (Průcha, 2009, s. 52-54) 
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Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla 

zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tématické rekreační akce, zajišťují 

osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. 

Dále podporují rovné příležitosti, nejsou výběrová, jelikož přijímají zájemce bez ohledu na 

rasový původ, národnost, pohlaví, náboženské vyznání atp. Školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny. (MŠMT ČR, 2018, 

online) 

Zájmové vzdělávání je právně ukotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a je zde 

definováno v § 111 jako vzdělávání poskytující účastníkům naplnění volného času 

zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. 

Prováděcím právním předpisem MŠMT ke školskému zákonu č. 561/2004 Sb. je 

vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která 

vymezí podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání, o organizaci a podmínkách provozu, o podmínkách přijímání a o podmínkách 

úhrady za školské služby v těchto zařízeních. 

Ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání pracují kvalifikovaní pedagogičtí 

pracovníci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně 

některých zákonů (vychovatelé, učitelé, pedagogové volného času), což je garancí kvality  

a odbornosti vzdělávání v oblasti volného času. (MŠMT ČR, 2018, online) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje na období 2015 – 2020 si v souvislosti se 

zájmovým vzděláváním klade za cíl vytvořit vhodné podmínky pro osobnostní rozvoj 

mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti a podpořit činnost školských zařízení pro 

zájmové vzdělávání, která se podílejí na rozvoji nadání dětí a žáků. 

Zájmové vzdělávání probíhá ve volném čase. Volný čas je doba, ve které se člověk 

svobodně rozhoduje, a podle toho volí, jak se svým časem naloží.  

Podle Bendla a kol. (2015, s. 120) má volný čas tyto znaky: 

 Doba svobodné volby činností (člověk dělá to, co chce, ne to, co musí) 

 Zvolené činnosti jsou pro člověka příjemné, přinášejí potěšení, radost. 

http://www.msmt.cz/file/13233/download/
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 Činnosti ve volném čase dávají příležitost k rekreaci, odpočinku, obnově sil 

i k osobnostnímu rozvoji. 

Bedrnová (2015, s. 375) zmiňuje skutečnost, že „volný čas je sice pro život člověka 

neocenitelný, bývá ho však vždy jen velmi málo a navíc ho ani v tomto malém množství lidé 

často nedokážou vhodně využít“. 

Volný čas můžeme vymezit více způsoby: 

 časový prostor, který jedinci umožňuje svobodnou volbu činností; 

 volný čas v negativním pojetí je čas zbývající po splnění rozmanitých 

povinností; 

 volný čas v pozitivním pojetí je čas nezávislého a svobodného rozhodování 

pro činnosti; 

 čas, se kterým může jedinec hospodařit podle svého uvážení a na základě 

svých zájmů; 

 doba, která zůstane z 24 hodin po odečtení času věnovaného práci, péči  

o rodinu a domácnost, o vlastní fyzické potřeby včetně spánku; 

 opak doby nutné práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil; 

 čas, ve kterém se můžeme věnovat činnostem, které máme rádi, baví nás, 

přinášejí radost a uvolnění, chceme a můžeme je dělat. (Hájek, Hofbauer, 

Pávková, 2008, s. 66) 

Volný čas je prostorem, který je naplňován aktivitami na základě svobodného 

rozhodování, činnostmi, které si volíme na základě individuálních potřeb, hodnot a zájmů. 

Pro volný čas je typická individuální strukturace vlastní disponibilní doby, tj. možnost 

pružného časového režimu. Volný čas vidíme současně jako příležitost k občanské 

participaci. (Knotová, 2011, s. 32) 

Náplň volného času odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem. Aktivity dětí  

a mládeže jsou obvykle pestřejší než u dospělých. Míra samostatnosti je také závislá na 

věku dítěte, jeho psychické i fyzické vyspělosti, na rodinném prostředí a na nabídce 

volného času v regionu. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 66) 
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Dumazediér (in Knotová, 2011, s. 33) dospěl k rozlišení na tři vzájemně se 

prolínající funkce volného času, které se vykytují ve střídavé míře ve všech aktivitách 

všech lidí: 

1. odpočinek - volný čas má sloužit k zotavení, znovunabytí pracovní síly, pomáhá od 

únavy, odstraňuje fyzické nebo psychické napětí; 

2. rozptýlení - volný čas má v nabídce zábavu, kompenzaci nebo únik od stereotypní 

práce, nebo únik do fiktivních činností v imaginárním světě; 

3. rozvoj - volný čas podporuje rozvoj osobnosti mj. prostřednictvím činností 

v kreativních, kulturních a společenských sdruženích. (Knotová, 2011, s. 33) 

Volný čas můžeme rozdělit do třech hlavních rovin. Volný čas jako čas, volný čas 

jako činnost a volný čas jako stav mysli. 

Volný čas jako čas je doba bez povinností, práce (placené i neplacené) a úkolů, 

která je nutná pro vlastní existenci (spánek, jídlo). Ve volném čase jako činnosti se jedná  

o soubor aktivit, kterým se lidé věnují během svého volného času. Jsou to veškeré aktivity, 

které nejsou orientované na práci (i neplacenou např. úklid domácnosti), nebo na činnosti 

zajišťující vlastní existenci – spánek, jídlo. V případě volného času jako stavu mysli záleží 

na vnímání účastníka. Vnímání svobody, vnitřní motivace, vnímání kompetence  

a pozitivního vlivu jsou zásadní pro rozhodnutí, jestli se jedná o volný čas, nebo naopak. 

(Hurd, Anderson, 2011, s. 9, vlastní překlad) 

Z této kapitoly je patrné, že zájmové vzdělávání a volný čas mají své typické rysy. 

Na základě těchto rysů je možné identifikovat vlastnosti služeb, které poskytují zařízení 

pro zájmové vzdělávání. Aby tyto služby plnily svůj význam, je důležité klást důraz na 

jejich kvalitu. 

1.1 Právní vymezení školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

V této kapitole budou vybrány zákony a vyhlášky, které právně upravují statut  

a fungování školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Budou popsány práva a povinnosti 

těchto zařízení a jejich postavení vůči nadřízeným orgánům.  

V úvodu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“ nebo „zákon č. 561/2004 Sb.) jsou 
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vymezeny obecné cíle a zásady ve vzdělávání. Z těchto zásad a cílů pak Česká školní 

inspekce vychází při sestavování kritérií hodnocení, na základě kterých jsou jednotlivé 

školy a školská zařízení hodnoceny. Problematika hodnocení škol a školských hodnocení 

na základě kritérií české školní inspekce je popsána v kapitolách níže. Činnost České 

školní inspekce (zejména kontrola kvality středisek volného času) je jedním z dílčích 

výzkumných cílů této diplomové práce. 

Školská zařízení se musí řídit obecnými cíly vzdělávání, které jsou vymezeny  

v § 2 školského zákona a z těchto cílů musí vycházet také při tvorbě školních vzdělávacích 

programů.  

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání nemají rámcový vzdělávací program  

a každé zařízení si musí vytvořit svůj vlastní školní vzdělávací program. Zásady o tvorbě  

a obsahu školního vzdělávacího programu jsou popsány v § 5 odstavci 2 a 3 zákona  

č. 561/2004 Sb. Podle těchto zásad by školní vzdělávací program měl obsahovat zejména 

konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky 

přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, 

pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních  

a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se 

vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje. Školní vzdělávací 

program vydává vždy ředitel školy nebo školského zařízení a musí jej zveřejnit na 

přístupném místě tak, aby do něj mohl každý nahlížet, pořizovat výpisy a opisy (§ 5 

školského zákona). Školní vzdělávací program školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

by měl pomáhat naplňovat vzdělávací cíle stanovené rámcovými vzdělávacími programy 

(především rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání). 

Vzdělávací soustava škol a školských zařízení je popsána v § 7 zákona č. 561/2004 

Sb. Pro účely této diplomové práce jsou důležité zejména odstavce 4, 5, 6 a 7. Podle těchto 

ustanovení školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují 

vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou 

výchovu anebo preventivně výchovnou péči. Druhy školských zařízení jsou zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení 
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pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, 

zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Zásadní podmínkou výkonu 

činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku. Ve školách a ve 

všech školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci. 

Komplexní hodnocení škol a školských zařízení provádí podle § 12 odst. 3 zákona 

č. 561/2004 Sb. Česká školní inspekce. Při své hodnotící a kontrolní činnosti Česká školní 

inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol  

a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost 

vzdělávací soustavy. Dále pak zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání,  

a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích 

programů. Česká školní inspekce zároveň zjišťuje a hodnotí naplnění školního 

vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy, vykonává kontrolu dodržování 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,  

a vykonává veřejnoprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělovaných podle § 160 až 163 školského zákona. 

Důležité je také zmínit kritéria hodnocení České školní inspekce, která jsou 

uvedena v § 174 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. Česká školní inspekce tato kritéria každý 

rok předkládá ministerstvu ke schválení.  

Zájmové vzdělávání je pak krátce vymezeno v § 111 odst. 1 a 2 školského zákona. 

Podle odst. 1. poskytuje zájmové vzdělávání účastníkům naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských 

zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních 

družinách a školních klubech. V odstavci 2 jsou rozepsána specifika středisek volného 

času, která se podle tohoto vymezení dále podílí na další péči o nadané děti, žáky  

a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi se rovněž podílí na organizaci 

soutěží a přehlídek dětí a žáků. 

S účinností od 1. 9. 2018 se za § 111 školského zákona vkládá nový § 111a 

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Tento paragraf stanoví, že 

„vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání trvá 60 minut. Školní družina se organizačně 
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člení na oddělení; členění ostatních školských zařízení pro zájmové vzdělávání stanoví 

ředitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší a nejvyšší počty dětí  

a žáků v oddělení školní družiny. Zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí  

a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené 

výdaje na zájmové vzdělávání ve školní družině, a to nad výši stanovenou normativem. 

Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného 

prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí a žáků za předpokladu, že toto zvýšení 

počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.“ 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou specifikována v § 118 školského 

zákona. Podle tohoto ustanovení školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle 

účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické 

rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, 

popřípadě i další osoby. 

Nejvyšší řídící funkcí školského zařízení je ředitel, jeho pozice a povinnosti jsou 

vymezeny v § 131, § 165 školského zákona. V §166 jsou popsána specifika jmenování, 

odvolání, či prodloužení funkčního období ředitele.  

Základní předpoklady pro výkon funkce ředitele jsou vymezeny v zákoně  

č. 563/2004 Sb. § 5 a § 3.  

Formy zájmového vzdělávání jsou vymezeny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., § 2. 

Jedná se především o příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou 

rekreační činnost nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává 

činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání; pravidelnou výchovnou, vzdělávací  

a zájmovou činností; táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, 

kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání; 

osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky  

a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového chování  

a výchovou k dobrovolnictví; individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj 

nadání dětí, žáků a studentů, nebo využitím otevřené nabídky spontánních činností. 
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1.2 Struktura školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

V této kapitole budou vymezena specifika a struktura školských zařízení pro 

zájmové vzdělávání. Bude zde popsána náplň a poslání těchto zařízení a také jejich 

postavení v systému vzdělávání. Zvláštní pozornost bude věnována střediskům volného 

času, která jsou předmětem výzkumu této diplomové práce. 

Všechny typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání musí být zapsány 

v Rejstříku škol a školských zařízení. Střediska volného času v České republice (podle 

Rejstříku škol a školských zařízení) mají nejčastěji právní formu příspěvkové organizace. 

Druhým nejčastějším typem jsou střediska volného času zřizovaná církví, která mají formu 

školské právnické osoby. Soukromá střediska volného času mají formu obecně prospěšné 

společnosti nebo formu společnosti s ručením omezeným. 

Zřizovatelem střediska volného času může být kraj, obec nebo svazek obcí, církev 

nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 

zřizovat církevní školy, nebo soukromý subjekt.  

Středisko volného času můžeme definovat jako „zařízení, které je využíváno pro 

výchovu mimo vyučování a pro zájmové vzdělávání ve volném čase“. (Průcha, 2013 s. 288) 

Předchůdci středisek volného času byly Domy pionýrů a mládeže, které v našich 

zemích byly zakládány ve druhé polovině 20. století. První zařízení tohoto typu bylo 

založeno v roce 1949 v Brně. V roce 1960 se pak tato zařízení stala součástí vzdělávací 

soustavy. Po roce 1990 byly Domy pionýrů a mládeže přetransformovány ve střediska 

volného času. (Bendl a kol., 2015, s. 136) 

Středisko volného času je zařízení pro zájmové vzdělávání, jehož činnost je určena 

příslušnou vyhláškou a poskytuje své služby zejména dětem, žákům, studentům i dospělým 

osobám. 
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Celkem existují dva typy středisek volného času: 

 „dům dětí a mládeže, který nabízí rozmanité druhy zájmových činností; 

 stanice zájmových činností, jež se zaměřuje na jednu zájmovou oblast (např. 

stanice přírodovědců, techniků, turistů).“ (Bendl a kol., 2015, s. 136) 

Součástí činnosti středisek volného času je práce s jedinci, kteří mají specifické 

vzdělávací potřeby. Umožňuje rozvoj schopností nadaných, talentovaných dětí, žáků  

a studentů individuální péčí, přípravou na další studia organizováním soutěží (olympiád). 

V poslední době se střediska volného času snaží vyhovět zvyšujícímu se zájmu o nabídku 

spontánních aktivit. Z tohoto důvodu zřizují tzv. volné kluby, které nabízejí zajímavé 

činnosti, a přitom se nepředpokládá pravidelná docházka a účast v organizovaných 

činnostech. (Bendl a kol., 2015, s. 136-137) 

Hlavním úkolem střediska volného času je podle MŠMT ČR (2018, online) 

motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji jejich 

osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména 

smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném 

prostředí, s kvalitním týmem pedagogů. Činnost středisek volného času probíhá ve více 

oblastech zájmového vzdělávání nebo se orientuje na konkrétní oblast zájmového 

vzdělávání. Střediska volného času se mnohdy věnují i komunitnímu plánování, 

participaci, prevenci, vzdělávání pedagogů atd. Velká část středisek volného času se 

postupným přirozeným vývojem stala centrem společenského života v obci. Střediska se 

také zapojují do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů, 

pořádají výměnné a zahraniční pobyty nebo rovněž stáže pracovníků. 

Středisko musí mít nastaveno efektivní pravidla a další mechanismy k organizování 

vlastní činnosti, a to v souladu s právními předpisy a koncepcí a strategií rozvoje střediska. 

Pedagogové, rodiče i zřizovatel mají k těmto pravidlům a nastaveným mechanismům 

umožněn přístup. Středisko získává pravidelně zpětnou vazbu hlavních aktérů uvnitř 

střediska a následně ji využívá pro zvýšení efektivity organizování vlastní činnosti. 

Středisko volného času má vytvořeno vlastní školní vzdělávací program (dále též 

„ŠVP“), který je v souladu se všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. Tento 

dokument musí být přehledný a srozumitelný pro pedagogy. Obsahuje podrobné informace 
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o vzdělávací nabídce pro rodiče účastníků. Pedagogové s ním musí být ztotožnění  

a aktivně s ním pracovat. ŠVP je otevřený dokument, který promyšleně reaguje na aktuální 

změny vycházející z potřeb střediska. (ČŠI 2017/2018, s. 91-92, online) 

Podle rejstříku škol a školských zařízení se zájem o vzdělávání ve střediscích 

volného času neustále zvyšuje. V roce 2016/2017 bylo evidováno 321 středisek volného 

času. Tato zařízení navštěvovalo 296 248 účastníků, ze kterých největší podíl tvořili žáci 

(75,9 %) a děti (13,0 %). Počet účastníků každoročně narůstá a během pěti sledovaných let 

se zvýšil o 10,4 %. (MŠMT ČR, 2018, online) 

Střediska volného času mají svojí činnost zakotvenou ve vyhlášce č. 74/2005 Sb.,  

o zájmovém vzdělávání. V § 4 je vymezena činnost středisek volného času a § 5 je  

o účastnících činnosti střediska. § 11 výše zmíněné vyhlášky pak stanoví podmínky úplaty 

za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí. § 12 ustanovuje podmínky výše úplaty ve střediscích volného času. 

Podle § 4 vyhlášky o zájmovém vzdělávání se činnost střediska volného času 

uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast 

zájmového vzdělávání. Středisko dále může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě 

materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským 

zařízením. Středisko volného času zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve 

dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.  

Dalším typem školského zařízení pro zájmové vzdělávání je školní družina. Školní 

družiny zpravidla existují v základní škole, ale mohou být zřízeny v jiném typu škol 

určených žákům mladšího školního věku nebo mohou být zřízeny jako samostatná zařízení 

a sloužit žákům jedné či více škol. Dělí se na oddělení, která jsou naplňována do určitého 

počtu žáků. Ředitel pak může určit dalšího pedagoga, který pomáhá na žáky dohlížet při 

specifických činnostech, při nichž může být ohroženo zdraví, nebo které vyžadují zvýšený 

dohled nad nižším počtem žáku např. při koupání, plaveckém výcviku, výletech.  

(Hájek, 2008, s. 144) 
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 Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních 

prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost školní družiny 

v době školních prázdnin. (Heřmanová, 2009, s. 19) 

Činnost školní družiny a účastníci činnosti školní družiny jsou vymezeny ve 

vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v § 8 a § 9. Podmínky úplaty a stanovení 

výše úplaty v družině je popsáno v § 11 a § 14. Zájmové vzdělávání ve školní družině se 

uskutečňuje formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f). 

Posledním školským zařízením pro zájmové vzdělávání je školní klub. Oproti 

školní družině je školní klub určen žákům druhého stupně základní školy a žákům 

víceletých gymnázií, jejichž ročník odpovídá maximálně devátému ročníku základní školy. 

Školní klub a školní družina mohou společně tvořit jeden organizační celek a mohou tak 

organizovat společné činnosti. Základem školního klubu jsou zájmové aktivity, které jsou 

organizovány formou kroužků, příležitostných akcí a aktivit, ale i kontinuální nabídkou 

spontánních činností. Do školního klubu se žáci mohou přihlásit jak k pravidelné docházce, 

tak pouze do některých vybraných kroužků. Pravidelná účast ve školním klubu není pro 

žáky závazná. (Hájek, 2008, s. 147) 

Školní kluby bývají většinou součástí školy a nemají svůj vlastní rozpočet na 

provoz a pomůcky. Práci školního klubu (i školní družiny) řídí vedoucí vychovatelka 

jmenovaná ředitelem školy. (Geisslerová et al., 2012 s. 50) 

Činnost školního klubu a účastníci činnosti školního klubu jsou vymezeny ve 

vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v § 6 a § 7. Podmínky úplaty a stanovení 

výše úplaty v družině je popsáno v § 11 a § 13. Zájmové vzdělávání ve školním klubu se 

uskutečňuje formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f). 

Mimo výše zmíněná školská zařízení pro zájmové vzdělávání existují i další 

organizace a subjekty pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Mohou to být 

spolky a sdružení dětí a mládeže, které si podle svého zaměření kladou různé cíle 

vzdělávacího, výchovného nebo rekreačního charakteru.  

Česká rada dětí a mládeže založená v roce 1998 zastřešuje, sdružuje a podporuje 

valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí  
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a mládeže. V současné době sdružuje 97 (údaj z r. 2018) členských organizací zabývajících 

se volným časem dětí a mládeže. 

Mezi největší organizace zabývající se volným časem dětí a mládeže v ČR patří 

např: Hnutí Brontosaurus podporující smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi. 

Asociace pro mládež vědu a techniku AMAVET, která podporuje rozvoj vědeckých aktivit 

ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Pionýr je dobrovolný, samostatný 

a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Hlavním předmětem činnosti Pionýra je 

veřejně prospěšná činnost. Občanské sdružení Duha, které je založeno na principech 

zážitkové pedagogiky, organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Folklórní 

sdružení České republiky je občanským sdružením dětí a mládeže se zaměřením na 

uchovávání a rozvíjení lidových tradic a národních kulturních hodnot zejména v oblastech 

lidové hudby, zpěvu a tance. Asociace TOM je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou 

působností zaměřený především na turistiku a tábornictví. Česká tábornická unie je 

organizací volně sdružující děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a trampských 

osadách. Junák – český skaut je největší výchovná organizace pro děti a mládež v ČR, 

která se zabývá volným časem dětí a mládeže. Národní informační centrum pro mládež 

NICM je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání, který je přímo řízenou 

organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Poskytuje mladým lidem  

a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z oblasti vzdělávání v ČR a v zahraničí, 

cestování, volného času, sociálně patologických jevů, občana a společnosti, mládeže v EU 

a dalších. Další organizací je Sokol, jehož programem je vzájemně provázaný soubor 

sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v 

tělocvičných jednotách. Liga lesní moudrosti sdružuje stoupence hnutí woodcraft za 

účelem výchovy dětí, mládeže i dospělých. Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA 

pořádá tábory, provozuje mateřská centra, hudební aktivity pro mladé, sportovní kluby, 

výtvarné kroužky a nízkoprahové služby. Církevní organizací zabývající se volnočasovými 

aktivitami pro děti a mládež jsou v ČR Selesiáni Dona Boska. Mezi neziskové organizace, 

které se zabývají nadanými dětmi a jejich aktivitami ve volném čase, patří například 

Mensa ČR, Centrum nadání, Asociace malých debrujárů ČR. Mimo jiné existují 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), která hrají nezastupitelnou roli 

v organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Z výše uvedeného je zřejmé, že 
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existuje mnoho organizací, které nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, 

tudíž konkurence v oblasti zájmového vzdělávání ve volném čase je obrovská. Zavedení 

systému řízení kvality by mělo střediskům volného času přinést značnou výhodu, která 

bude hrát důležitou roli při souboji s konkurencí.  

1.3 Řízení 

V následujícím textu bude vymezen pojem řízení, který je úzce spjat s cílem této 

diplomové práce. 

O řízení můžeme hovořit jako o specifických aktivitách, které záměrně působí na 

lidi, aby udělali, co je třeba. Řídící činnosti musí být zároveň jednoznačně podřízeny 

určitému cíli a orientovány do budoucnosti. Při řízení je vždy třeba mít na zřeteli priority, 

klíčové záležitosti, podstatné skutečnosti a těm přednostně věnovat pozornost. Řízení 

probíhá v podmínkách, kde jsou neustálé změny každodenní skutečností a je potřeba na ně 

umět rychle reagovat – řídit změnu. (Veber a kol., 2009, s 23) 

Proces řízení se vyskytuje na všech úrovních a ve všech odděleních organizace. 

Důležité je také vymezení manažerských funkcí, které jsou chápány jako typické 

činnosti, které by měl vedoucí pracovník (manažer) účelně a účinně vykonávat k zajištění 

úspěchu své manažerské práce. (Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 65) 

Manažerské funkce můžeme členit na:  

 „plánování (planning), 

 organizování (organizing), 

 výběr a rozmístění pracovníků (staffing), 

 vedení lidí (leading), 

 kontrolu (controlling).“ (Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 68) 

Vedle tohoto základního rozdělení existují takzvané paralelní manažerské funkce: 

 „analyzování řešených problémů (analysis), 

 rozhodování (decision making), 

 implementaci (implementation).“ (Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 68) 
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Plánování je informační proces stanovení cílů a předpokládaných postupů jejich 

dosažení. Charakter informační přípravy a postupy zpracování se liší od výrazně tvůrčích 

informačních procesů strategického charakteru, přes procesy taktické, až k poměrně dobře 

strukturovaným, často až rutinním procesům operativního plánování.  

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 70) 

Plán v souvislosti s řízením můžeme obecně definovat jako „komplexní  

a proveditelnou představu o ideální cestě k vytýčenému cíli společenského působení 

organizace.“ (Pitra, 2007, s. 116) 

Posláním organizování je účelně vymezit a hospodárně zajistit plánované a jiné 

nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb organizační jednotky nebo její části. 

Při organizování se využívá výhod společenské dělby práce (specializace aj.), koordinace 

potřebných činností a vztahů lidí, kteří je provádějí a vymezení pravomoci a zodpovědnosti 

lidí zúčastněných v organizovaných procesech. (Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 90) 

Důležitá je také správná volba organizační struktury, která se dělí podle uspořádání 

lidí v celé organizaci.  

Vedení lidí je podle Pitra (2007, s. 179) úloha manažera přesvědčit všechny své 

spolupracovníky, aby plnily pracovní úkoly nejen účelně a vysoce efektivně, ale také rádi. 

Manažer musí být nejen dobrým odborníkem a znát obor působení organizace, ale musí být 

také dobrým psychologem, znát působení sociálních aspektů na chování pracovního 

kolektivu a především musí mít osobní charisma – vůdcovské schopnosti. 

Systémovým předpokladem účelné a účinné kontroly je, aby měla jasně stanovené 

cíle, záměry a postup. Při přípravě kontroly se osvědčuje rozdělení plánovaného procesu 

do dílčích fází. Správně a jasně formulovaný obsah, skladba a návaznost fází pomáhají 

k zajištění účelného průběhu i hospodárnosti kontrolního procesu. (Vodáček, Vodáčková, 

2013, s. 143) 

Kontrola je pasivní manažerskou činností a jejím smyslem je odhalit existenci 

případných poruch a překážek na cestě k vytyčeným strategickým cílům organizace. 
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Před zahájením samotné kontrolní činnosti musí manažer dokázat nalézt správné 

odpovědi na tři klíčové otázky: 

 „Na co zaměřit pozornost kontroly? 

 jak postupovat při vlastní kontrole? 

 jak využít kontrolou získané výsledky?“ (Pitra, 2007, s. 219) 

1.4 Specifika řízení středisek volného času 

Střediska volného času mohou být zřizována obcí, nebo svazkem obcí, krajem, církví nebo 

soukromý subjekt. Tato diplomová práce se zabývá pouze středisky volného času 

zřizovanými obcí nebo svazkem obcí. Z tohoto důvodu zde budou popsána pouze specifika 

řízení středisek volného času, která jsou zřizována obcí nebo svazkem obcí. Informace 

uvedené v této kapitole jsou výsledkem analýzy dokumentů střediska volného času  

a rozhovorů s ředitelem. 

Specifika řízení středisek volného času se mohou lišit podle: 

 velikosti organizace 

 polohy organizace 

 zaměření organizace 

 sociálního složení uživatelů vzdělávacích služeb 

Středisko volného času může mít několik detašovaných pracovišť, která jsou 

podřízena řediteli střediska volného času a řídí je vedoucí pracovník. Tyto detašovaná 

pracoviště mohou mít své specifické zaměření vzdělávání, jako například technické, 

rekreační, přírodovědné. Detašovaná pracoviště nejsou součástí hlavní budovy střediska 

volného času. Jak středisko volného času, tak i jeho detašovaná pracoviště mají svá 

oddělení (sekce). Každé oddělení řídí interní pedagogický pracovník (vedoucí oddělení), 

pověřený ředitelem. Tento vedoucí oddělení řídí činnost svého oddělení, včetně činnosti 

podřízených externích zaměstnanců, za jejichž činnost zodpovídá. Vedoucí oddělení se 

svými podřízenými vytváří celoroční plán činnosti, jehož naplňování je povinen průběžně 

kontrolovat. Kontrola se provádí formou hospitací. Výstupem kontroly je hospitační 

záznam, který se předkládá řediteli organizace. Na základě hospitačního záznamu se 

vyhodnocuje činnost zájmového útvaru, práce externího zaměstnance, materiální 
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zabezpečení zájmového útvaru a personální zabezpečení zájmového útvaru. Na základě 

těchto údajů se provádí plánování na další období. 

Organizační struktura středisek volného času je závislá na velkosti organizace 

(počet zaměstnanců, počet detašovaných pracovišť). Organizační struktura menšího 

střediska volného času může vypadat následovně: 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Sociální složení uživatelů vzdělávacích služeb je ve střediscích volného času 

různorodé. Zájmového vzdělávání se ve střediscích volného času mohou účastnit 

předškolní děti, žáci, studenti, dospělí i senioři. 

1.5 Ředitel střediska volného času 

Jedni z aktérů výzkumného šetření jsou ředitelé středisek volného času. Cílem 

následujícího textu bude tuto funkci vymezit a popsat jejich úkoly a role při řízení 

organizace. 

Podle zákona č. 563/2004 Sb., § 5 může být ředitelem školy nebo školského 

zařízení fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 téhož zákona a získala praxi (4 

roky v případě ředitele střediska volného času) spočívající ve výkonu přímé pedagogické 

činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 

zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce stanovené 

tímto zákonem podle § 5. 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 164 ředitel školského zařízení 

rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, 

pokud školský zákon nestanoví jinak. Dále odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň 

vzdělávání a školských služeb. Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České 
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školní inspekce a přijímá následná opatření. Vytváří podmínky pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování 

výsledků vzdělávání vyhlášených MŠMT. Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi  

a nezletilými žáky ve školském zařízení. 

Ředitel školy a školského zařízení dále rozhoduje ve všech záležitostech týkajících 

se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Odpovídá za 

to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto 

zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského zákona. Ředitel školy  

a školského zařízení také odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělených podle § 160 až 163 školského zákona v souladu s účelem, na který byly 

přiděleny. 

V oblasti pracovně právních vztahů plní funkci orgánu nadřízeného řediteli 

zřizovatel. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty 

pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské 

rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele, počíná dnem následujícím 

po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. 

 Ředitel školského zařízení je vedoucím zaměstnancem podle zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, a plní úkoly tímto zákoníkem stanovené. 

Vedoucímu zaměstnanci (řediteli), který je statutárním orgánem příspěvkové 

organizace, určuje plat zřizovatel. Zaměstnancům příspěvkové organizace pak stanovuje 

plat její statutární orgán (ředitel).  

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti řediteli střediska volného času 

(1hodina = 60 minut) stanovuje příloha nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 
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(zdroj: příloha nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) 

Podle ČŠI (2018) je přístup vedení střediska v oblasti řízení pedagogických procesů 

klíčový pro kvalitu zájmového vzdělání, které následně středisko poskytuje. V kritériích 

českého školní inspekce jsou uvedeny indikátory kvalitního ředitele střediska volného 

času. 

Ředitel kvalitního střediska je vůdčí osobnost pedagogického procesu: 

 Vedení střediska aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci 

střediska a přijímá účinná opatření. 

 Vedení střediska aktivně vytváří zdravé klima – pečuje o vztahy mezi 

pedagogy, účastníky i vzájemné vztahy mezi pedagogy, účastníky i jejich 

rodiče a o vzájemnou spolupráci všech aktérů. 

 Vedení střediska usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro 

zájmové vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého 

pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu 

pedagogických zkušeností s dalšími středisky a účinně podporuje začínající 

pedagogy. 

 Vedení střediska usiluje o optimální materiální a prostorové podmínky 

zájmového vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání (ČŠI 2018). 

Mezi hlavní úkoly ředitelů středisek volného času patří: 

 strategické a operativní řízení organizace včetně jednotlivých středisek  

a poboček, 

 odpovědnost za ekonomické řízení a pedagogickou činnost, 

 spoluúčast na vytváření plánů a rozpočtů, 

 vyhledávání nových příležitostí a finančních zdrojů,  
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 hodnocení činnosti a reporting zřizovateli,  

 kontrolní činnost v pedagogické oblasti, hospitační činnost,  

 tvorba vzdělávacích plánů, nastavování procesů a metodiky vzdělávacích 

činností,  

 odpovědnost za kvalitu vykonávaných činností,  

 řízení lidských zdrojů,  

 přímá pedagogická práce,  

 reprezentace a propagace SVČ na veřejnosti,  

 tvorba směrnic, interních dokumentů,  

 jednání s úřady a institucemi veřejné správy a samosprávy,  

 jednání s klienty,  

 zodpovědnost za správu a údržbu majetku včetně revitalizace budov  

a technického vybavení učeben. (Karásková a kol., 2012, s. 2)  

Ředitel střediska volného času by měl dobře znát a využívat základní principy 

řízení kvality. Dobře se orientovat v obecných standardech a normách managementu 

kvality a snažit se je aplikovat v rámci tvorby interních směrnic organizace. Měl by běžně 

využívat základní nástroje a metody managementu kvality. Dále by měl být schopen měřit 

a evaluovat procesy v organizaci. V rámci realizace systému vnitřní kontroly se snažit 

plánovat a realizovat nápravná a preventivní opatření vedoucí ke zvýšení výkonnosti 

organizace. Průběžně vyhodnocovat systém řízení kvality v organizaci. (Karásková a kol., 

2012, s. 6) 
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2 Řízení kvality 

Slovo kvalita pochází z latinského slova qualis, tzn. jaký (z jaké povahy),  

a vypovídá o určité vlastnosti (latinsky qualitas – vlastnost) či hodnotě objektu. Kvalita 

v sobě zahrnuje prvky subjektivní i objektivní. Splnění objektivních vlastností  

a požadavků vyjadřuje objektivní kvalita (souvisí s hodnocením poskytovatele služby)  

a splnění subjektivních očekávání a vnímání produktu přináší subjektivní kvalita 

(Holasová, 2014, s. 18-19). Příkladem ze zájmového vzdělávání by mohl být zájmový 

útvar probíhající v nepříznivých podmínkách (např. v malé tělocvičně), což je ze strany 

pedagoga hodnoceno jako negativní, avšak vzhledem ke kvalitnímu vedení tohoto 

zájmového útvaru jsou klienti (děti, žáci) spokojeni a hodnotí tento zájmový útvar velmi 

příznivě. 

 „Kvalitou vzdělávacích procesů (vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy) se 

rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování anebo produkce těchto procesů či institucí, 

která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být 

tudíž objektivně měřena a hodnocena“. (Průcha in Vašťatková, Michek, 2010, s. 9) 

Zavedení systému řízení kvality má pozitivní vliv také pro organizaci, které 

pomáhá snižovat riziko sankcí, zavádí pořádek a řád, dává prostor pro kvalifikaci 

pracovníků, a tím vším mění i kulturu celé organizace. Zavedením tohoto systému se 

zároveň zvyšují i nároky na schopnosti a dovednosti manažerů, kteří již nemohou spoléhat 

pouze na své zkušenosti a intuice. Úspěšné fungování organizace vyžaduje stanovení 

správných cílů, vizí, a neustálých inovací. (Spejchalová, 2007, s. 6-11) Zavedením systému 

řízení kvality je výhodou pro ředitele, ale také pro zaměstnance. Díky systému řízení 

kvality se v organizaci snižuje napětí a stres z případných kontrol a tím se zlepšuje  

i pracovní klima v organizaci. Zavedení systému řízení kvality omezuje možnost 

managementu řídit organizaci pomocí vlastní intuice a zkušeností. 

K řízení kvality používáme všechny druhy a fáze manažerských funkcí, avšak  

i samotné manažerské funkce se mohou zkvalitňovat, stát se objektem managementu 

kvality. (Častorál, 2015, s. 21) Spojením manažerských funkcí a kvality můžeme tedy 

hovořit o kvalitním plánování, kvalitním organizování, kvalitním výběru a rozmisťování 

pracovníků, kvalitním vedení lidí, kvalitní kontrole a kvalitní zpětné vazbě. 
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Definovat kvalitu služeb samotných je však velmi obtížné, neboť jsou 

nehmatatelné, heterogenní, nedělitelné, pomíjivé a navíc je nelze vlastnit.  Můžeme říci, že 

kvalita služeb je měřením toho, jak dobře odpovídá úroveň dodávaných služeb očekáváním 

zákazníků. Kvalitu služeb můžeme také charakterizovat jako postoj spojený 

s uspokojením, které je výsledkem srovnání prvotního očekávání s výkonem. (Suchánek  

a kol, 2011, s. 13-14) Zároveň je však důležité říci, že kvalita je při nehmotnosti služby  

a její heterogenitě faktorem, který představuje významnou konkurenční výhodu určité 

služby, a odlišuje ji tak od konkurence. (Vaštíková, 2014, s. 198) 

V literatuře můžeme nalézt dvě dimenze zákazníkova chápání kvality. První je 

technická dimenze, která reprezentuje to, co zákazník skutečně obdržel po skončení 

procesu poskytování služby. Druhá dimenze se nazývá funkční a vychází ze vztahu mezi 

zákazníkem a poskytovatelem. Zákazníka v tomto případě ovlivňuje vzájemný vztah, 

vstřícnost poskytovatele, atd. Funkční dimenze tedy reprezentuje to, jakým způsobem 

zákazník službu obdržel. (Suchánek a kol, 2011, s. 13-14) 

Řízení kvality v organizaci usilující o kvalitní práci pak znamená soubor 

cyklických, systematických, a systémových počinů, které vedou jak k zajišťování, tak i ke 

zvyšování kvality dané organizace. Jedná se o určitou filozofii, která znamená změnu 

v pojetí organizace, jejím systému, struktuře, řízení i kultuře. Dotýká se všech činností 

organizace a její zavádění je dlouhodobou záležitostí a výsledky se nedostaví hned. Za 

kvalitní organizaci je možno považovat tu, která kontinuálně diagnostikuje, zohledňuje  

a snaží se naplňovat různá očekávání (do určité míry také přání a potřeby) svých zákazníků 

a v rámci svých možností se snaží o udržení dobrého stavu věcí a celkové zlepšování tím, 

že průběžně naplňuje cíle, které si stanovila. Kvalitní škola tedy smysluplně realizuje 

autoevaluační procesy, je učící se školou. (Vašťatková, Michek, 2010, s. 12-14) 

Častorál (2015, s. 13-14) vymezuje nové (praktické) pojetí kvality. Zjednodušeně  

a pracovně lze kvalitu chápat jako „3 S“: spolehlivost, stabilita a systémovost. Spolehlivost 

můžeme v souvislosti se vzděláváním chápat jako absenci nedostatečných služeb, absenci 

selhávání lidského faktoru. Mezi znaky stability můžeme zařadit například osvědčené 

služby, stabilní výkon. Do systémovosti lze zařadit například podporu managementu 
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kvality, stanovení politiky kvality a cílů kvality, určování procesů a odpovědností 

k dosažení cílů kvality. 

V minulosti byl v České republice realizován projekt K2, který se zabýval kvalitou 

a konkurenceschopností v neformálním vzdělávání. Tento projekt realizovalo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dalšího vzdělávání 

(NIDV). Projekt byl realizován od 1. října 2012 do 28. 2. 2015.  

Tento projekt vycházel ze dvou strategických dokumentů. Prvním je Strategie 

celoživotního učení ČR (2007) a druhý je Koncepce státní politiky pro oblast dětí  

a mládeže na období 2007-2013. 

Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné zavedení nástrojů řízení kvality do běžné 

praxe subjektů neformálního vzdělávání a tím podpoření jejich kvality a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pracovníci škol  

a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

pro zájmové vzdělávání a pracovníci nestátních neziskových organizací pracující s dětmi  

a mládeží. 

Výstupem z tohoto projektu jsou čtyři publikace, které mají pomáhat zvyšovat 

kvalitu neformálního vzdělávání. Jedna z těchto publikací slouží jako návod k online 

aplikaci OLINA. Tato aplikace je zaměřená na hodnocení organizací, dobrovolníků  

a pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Dále je zde možné využít  

e-learningové programy a spravovat nástroje řízení kvality v organizaci. Využívání této 

aplikace je zdarma, je však nutná registrace organizace i uživatele a následné schválení 

administrátorem této aplikace. Tuto aplikaci v současné době využívá 52 organizací z celé 

České republiky, z nichž pouze 6 jsou střediska volného času. 

Systém řízení kvality přináší organizaci mnoho výhod. V souvislosti se středisky 

volného času je důležité zmínit, že kritéria kvality těchto zařízení vydává Česká školní 

inspekce. Tato kritéria jsou představou kvalitního střediska volného času včetně kvalitního 

ředitele a kvalitních pedagogických pracovníků. Česká školní inspekce tato kritéria kvality 

každoročně aktualizuje a zveřejňuje na svých webových stránkách.  
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2.1 Význam kvality pro organizaci 

Jak bylo již uvedeno v kapitole výše, konkurence v oblasti volnočasových aktivit  

a zájmového vzdělání je poměrně značná a stále narůstá. Přesto se však v souvislosti 

s neformálním vzděláváním nedá hovořit o převaze nabídky před poptávkou. To že tlak 

konkurence není v této oblasti tak velký, může mít podle Vebera (2010, s. 16) za následek, 

že úsilí věnované kvalitě bývá v této oblasti často na nižší úrovni než v podnikatelské 

sféře. S tím souvisí i fakt, že firmy vystavené velké konkurenci jsou nejvíce inovativní. 

Pokud si organizace chtějí udržet stávající klienty, nebo získat nové klienty, musí se snažit 

přicházet s novými službami a zároveň se snažit zvyšovat jejich kvalitu. (Viturka a kol., 

2010, s. 133) 

Jednou z výhod zavedení systému řízení kvality je tedy mimo jiné zvýšení 

konkurenceschopnosti organizace. Konkurenceschopnost lze také vyjádřit jako vlastnost, 

která danému subjektu dovoluje uspět v soutěži se subjekty jinými. Posuzovat 

konkurenceschopnost je možné například SWOT analýzou. Můžeme však využít metody 

založené na multifaktorové analýze jako např. Blažek nebo Li. (Suchánek a kol., 2011,  

s. 12) 

Kvalitu lze ve vzdělávání úzce spojovat také s efektivitou. Ta bývá nejčastěji 

vyznačována jako porovnání vstupů (nákladů) a výstupů (výnosů). Její prvotní ekonomické 

pojetí lze aplikovat i do pedagogické teorie a praxe v tom smyslu, že jsou vytvářeny 

modely efektivních škol, které zachycují vztah mezi cíli, procesy vzdělávání a výstupy. 

Důvod, proč sledovat efektivitu, vyplývá ze skutečnosti, že by investice do vzdělání jako 

jakákoliv jiná investice neměla být promrhána a měla by vést k maximálnímu množství 

vysoce kvalitních produktů. (Vašťatková, Michek, 2010, s. 11) Pro efektivitu firemních 

dějů je klíčové, aby cesta od vstupu k výstupu byla dobře organizována, tedy aby byly 

kvalitně definovány a řízeny procesy organizace. Protože se mnohé procesy v organizacích 

neustále opakují prakticky v nezměněné podobě, je péče o jejich kvalitu maximálně 

důležitá, neboť přínos každého zlepšení se násobí počtem opakování děje. (Plamínek, 

2011, s. 28) 

I ve školství je sledováno, jaké jsou rozdíly mezi náklady (vstupy) a produkty 

(výstupy). Sleduje se, které procesy probíhají uvnitř vzdělávacích organizací a podporují 
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co nejvyšší kvalitu i efektivitu jejich hlavního procesu – výchovy a vzdělávání. Otázkou 

zůstává, zdali efektivní škola (tedy organizace, které se daří dosahovat cílů v přiměřeném 

vztahu k vynaloženým nákladům – časovým, finančním aj.) je i v praxi považována všemi 

aktéry školního života za kvalitní. (Vašťatková, Michek, 2010, s. 11) 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, zavedením systému řízení kvality se 

snižuje riziko sankcí ze strany kontrolních orgánů.  Sankce mohou být vzdělávacím 

organizacím uděleny jak na úrovni státu, který disponuje kontrolními orgány, tak na úrovni 

zřizovatele tohoto zařízení. Sankce však mohou být uděleny také uvnitř organizace, 

například svým zaměstnancům jako negativní motivace v podobě neudělení odměny nebo 

její snížení. Sankce však mohou být hmotné i nehmotné: příkladem nehmotné sankce je 

negativní kritika, která je většině osob nepříjemná (a může být nepříjemná i pro samotnou 

organizaci). (Urban, 2017, s. 25) 

Existuje celá řada dalších důvodů, proč se v organizaci věnovat procesům řízení 

kvality. Mezi hlavní důvody můžeme uvést následující:  

 zlepšení způsobu řízení organizace (větší flexibilita řízení, které se stává 

nezávislejší na momentálním personálním obsazení apod.); 

 pokud procesy řízení kvality vedou k získání certifikátu, může tento 

certifikát zlepšit image organizace a zároveň může být i podmínkou získání 

zákazníků; 

 zlepšení pověsti organizace díky kvalitnějšímu fungování a lepším 

výrobkům či službám; 

 zlepšení vnitřních procesů organizace – např. pomocí systematické práce se 

zpětnou vazbou jsou identifikovány rezervy, což umožňuje jejich následnou 

eliminaci, dochází k odstraňování duplicitní práce apod.; 

 zlepšení práce s daty – veškeré procesy jsou dokumentovány, data jsou 

systematizována atd., což umožňuje i lepší prokazování kvality; 

 snižování hladiny stresu pro zaměstnance – zavedení systému do chodu 

organizace chrání zaměstnance před četnými „hurá akcemi“, „prací na 

poslední chvíli“ apod.; 
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 rozvoj lidského kapitálu – zavedení systému řízení kvality s sebou přináší 

nové požadavky na znalosti a dovednosti lidí, ale rovněž i na jejich 

schopnost pracovat v týmu,dále také rozvíjí neustálé zlepšování i jejich 

tvořivý potenciál. (Vašťatková, Michek, 2010, s. 13) 

Je-li správně zaveden systém řízení kvality, probíhají procesy v organizaci 

efektivněji a kvalitní služby jsou poskytnuty napoprvé. Snižuje se plýtvání materiálem  

a energií a tím se snižují náklady. Zásadní činnosti probíhající v organizaci jsou předem 

popsány. Manažeři nemusí stále znovu rozhodovat, jak konkrétní činnost zajistit a řídí se 

pouze tímto platným předpisem. Získávají pak více času na ostatní práci. Důležitá je 

dokumentace nejlepších praktik. Tím se uchovává jisté know – how organizace a zároveň 

se tato dokumentace stává nástrojem efektivního řízení. (Spejchalová, 2012, s. 7) 

2.2 Význam kvality pro zákazníka 

Význam kvality neustále roste spolu s rostoucími nároky zákazníků. Obecně 

můžeme říci, že kvalita služeb podmiňuje stupeň uspokojení zákazníků, zvyšuje jejich 

loajalitu a tím ovlivňuje i ziskovost organizací, které služby poskytují.  

Zákazník při hodnocení kvality služeb používá určitá kritéria. Tato kritéria můžeme 

rozdělit do pěti širších pojmů, kterými jsou: 

 „hmotné prvky – technický stav a vzhled zařízení, budov, oblečení a vzhled 

zaměstnanců, úprava komunikačních materiálů a písemností, aj.; 

 spolehlivost – přesnost výkonu služby, naplnění užitku spojeného 

s poskytnutím služby, dostupnost služby; 

 schopnost reakce – schopnost a pohotovost reagovat na požadavky 

zákazníka, vstřícnost a snaha, adaptabilita; 

 jistota – schopnosti a znalosti, kvalifikace, zdvořilost, důvěryhodnost, 

bezpečnost procesu poskytnutí služby; 

 empatie, pochopení – vcítění se a pochopení potřeb a požadavků zákazníka, 

snadný přístup ke službě, dobrá komunikace“. (Vaštíková, 2014, s. 199) 

Většina procesů zaměřených na kvalitu je v organizaci realizována z důvodu 

uspokojení zákazníka. Obecně je zákazníkem každý, kdo dostává výstupy z procesu. 
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Spokojenost zákazníka je nutno neustále sledovat. Výrobci a provozovatelé služeb musí 

proto neustále monitorovat, měřit, vyhodnocovat spokojenost zákazníka. Sběr dat pro tyto 

účely probíhá odborným způsobem, stejně jako zjišťování potřeb zákazníka.  

Spokojenost zákazníka můžeme zjistit na bázi různých měření pomocí interview, 

dotazníků, telefonického kontaktu aj. Spokojenost zákazníka je dotvářena také dalšími 

aspekty. U výrobku jde např. o servis a další doprovodné služby poskytované zákazníkovi 

a u některých služeb hraje významnou roli také přístup personálu, který zajišťuje danou 

službu. (Blecharz, 2011, s. 17-18) 

Aby organizace dosáhla spokojenosti zákazníka, musí zvládat své vlastní 

hodnotové řetězce a celý systém poskytování hodnoty a orientovat se na zákazníky. Cílem 

organizace není zákazníky jen získávat, ale hlavně si je udržet. Jedním z možností udržení 

zákazníka je následná péče o něj a poskytování kvalitních služeb. Komplexní řízení kvality 

(TQM) se stalo hlavním přístupem pro poskytování spokojenosti zákazníka  

a udržení výnosnosti zákazníka v rámci celého hodnotového řetězce. (Kotler a kol., 2007, 

s. 558) 

V následujícím obrázku můžeme vidět, že kvalita vnímaná zákazníkem se týká 

nejen samotného produktu (služby), ale také všech doprovodných služeb souvisejících 

s jeho dostupností. 

 

(Zdroj: Foret in Kozel a kol., 2011, s. 243) 
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Řízení kvality může zákazníkům přinést přehlednou nabídku služeb, dobrou 

spolupráci mezi klienty a zařízením, posílením vlastní odpovědnosti a větší vliv na druh  

a formu poskytované služby. Porozumění kvalitě vede k vyššímu zájmu o požadavky 

klientů. Zákazník zároveň upřednostní službu, která je na míru, poskytuje něco navíc a má 

originální řešení. (Holasová, 2014, s. 128) 

2.3 Kontrola kvality 

Kontrola kvality vychází z podstaty manažerské kontroly. V ideálním případě by 

měla probíhat na všech úrovních řízení včetně sebekontroly všech jednotlivých 

pracovníků.  

V obecném smyslu se dá říci, že kontrola znamená soustavné, kritické hodnocení 

jevů a procesů již nastalých, nastávajících nebo budoucích, s cílem přispět k dynamické 

rovnováze kontrolovaného systému nebo jeho části. Podstatou kontroly samotné je kritické 

hodnocení reality se záměry organizace a tvoří základnu pro rozhodovací procesy na všech 

úrovních řízení. (Dědina, Cejthamr 2005, s. 240) 

Organizační kontrolu pak můžeme charakterizovat jako „systematický proces, který 

slouží k usměrňování a regulování činností prováděných v organizaci tak, aby bylo 

dosaženo konzistentnosti s předpoklady daných strategií, její implementací a cíli 

organizace.“ (Duchoň, Šafránková, 2008, s. 306) 

Pro zabezpečení kontrolní činnosti je důležité správně strukturovat kontrolní 

proces. Prvním krokem je stanovit standardy výkonu. Tyto standardy jsou kritéria 

vykonané práce. Představují určité hodnoty stanovené v procesu plánování, jejichž pomocí 

se vyhodnocuje vykonaná práce tak, že manažer je schopen posoudit, jestli skutečný 

postup prací odpovídá předpokladům, aniž by musel kontrolovat veškeré podrobnosti 

plnění plánu. Dalšími kroky, které následují po stanovení standardů, je zjištění skutečně 

odváděné práce a zjištění odchylek od standardů. Poté následuje vyhodnocení odchylek 

skutečnosti od standardu, rozhodnutí o způsobu eliminace odchylek a zajištění procesů, 

které odchylky potlačí. Korekce odchylek je součástí systému managementu. Manažeři 

mohou korigovat odchylky přepracováním plánů a cílů nebo změnou pracovního procesu. 

Pokud se ukáže, že byly standardy stanoveny příliš vysoko, nebo naopak nízko pod 

skutečným stavem, je možné provádět jejich korekci. Standardy a vyhodnocování odchylek 



37 

 

mohou vést i k motivační podpoře a odměňování za perfektní a dobře vykonanou činnost. 

(Duchoň, Šafránková, 2008, s. 306-308)  

 V dnešní době se kontrolování zaměřuje zejména na oblast preventivní kontroly. 

Jedině v tomto případě plní kontrola bezezbytku svou úlohu.  

 Podstata preventivní kontroly vychází z přesvědčení, že většinu odpovědnosti za 

negativní odchylky od standardů má na svědomí nekvalitní management. 

 Princip preventivní kontroly vychází z přesvědčení, že čím kvalitnější budou 

manažeři a jejich podřízení, tím bude menší potřeba přímé kontroly. 

 Výhody preventivní kontroly – je možné přesněji určovat osobní odpovědnost 

zaměstnanců, odstraňuje ze zaměstnanců břímě přímé kontroly. 

Problematiku kontroly můžeme rozdělit do pěti základních etap: 

 získávání a výběr informací pro kontrolu – informačním zdrojem může být 

například databáze podniku, písemné informace a někdy i ústní informace; důležité 

je mít stanovena kritéria, podle kterých pak následně hodnotíme; 

 ověřování správnosti získaných informací – v této etapě kontroly se musí ověřit 

věcná správnost údajů pro kontrolu; věcná správnost obsahuje hledisko účelnosti  

a hospodárnosti vykonávaných činností; ověřují se formální náležitosti dokumentů, 

podpisové oprávnění, úplnost údajů, aj; 

 hodnocení kontrolovaných procesů – posuzování záměrů se provádí podle 

jednotlivých kritérií a oceňování se provádí podle kvantity a kvality nebo podle 

toho, jakou přikládáme kontrolním procesům váhu; 

 závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt; 

 zpětná kontrola (kontrola kontroly) 

(Dědina, Cejthamr, 2005, s. 240-241) 

Podle charakteru manažerské aktivity pak rozlišujeme kontrolu: 

 Strategickou – vychází ze strategické analýzy podniku, zaměřené na klíčové silné  

a slabé stránky podniku, ve struktuře zaměstnanců, finančních zdrojích. Strategická 

kontrola sleduje řízení podniku z hlediska zhodnocování a zefektivnění 

strategických záměrů. Časové intervaly této kontroly bývají delší. 
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 Operativní – klade důraz na konkrétní vybrané dílčí činnosti organizace, jako 

například průběžné hospodaření s finančními, energetickými, materiálovými, 

kapacitními a jinými zdroji. Časové intervaly bývají zpravidla kratší než  

u strategické kontroly. Výstupy jsou již konkrétní vyjádření, která se předávají jako 

zprávy vedení, což napomáhá procesu řízení. 

 Podněcovací a přikazovací kontrola – vychází ze stylu manažerské práce. V prvním 

případě se klade důraz na samostatnost pracovníka, jeho iniciativu, výkony. 

V druhém případě vedení autokraticky rozděluje úkoly a vyžaduje především kázeň 

při jejich plnění. Tento typ kontroly dohlíží na individuální úkoly a výkony 

zaměstnanců. Jedná se například o dohlížení na špatnou docházku, dodržování 

organizačních řádů, pracovních povinností atp. (Dědina, Cejthamr, 2005, s. 242). 

Další kontroly jsou pak rozděleny podle různých hledisek: 

 Z hlediska označení vztahu k místu kontroly a kontrolované činnosti na 

přímou a nepřímou 

 Z hlediska tří časových dimenzí na předběžnou, průběžnou a následnou 

 Z hlediska doby trvání na nepřetržitou, občasnou pravidelnou a občasnou 

nepravidelnou 

 Z hlediska rozsahu na komplexní a dílčí 

 Z hlediska systému na vnější a vnitřní - Vnitřní kontrolní systém musí pro 

nové požadavky vytvářet měřitelné vyjádření, standardy, a to tak, aby jimi 

bylo možno porovnávat realizaci nových požadavků. Zvláštním případem 

vnitřní kontroly je takzvaná sebekontrola, která je základem veškeré 

kontrolní činnosti a pramení z pocitu odpovědnosti vůči sobě samému  

i vůči druhým lidem. Jejím základem je nepřetržitý objektivní pohled na 

vlastní činnosti, záměry, vlastnosti a dosažené výsledky – poznání, jehož 

smyslem je dosáhnout dalšího zlepšení. (Dědina, Cejthamr, 2005, s. 243-

245) 

Jedním z kontrolních orgánů škol a školských zařízení provádějící vnější kontrolu 

je Česká školní inspekce.  Ta každoročně vydává kritéria hodnocení, podle kterých pak 

postupuje při hodnocení jednotlivých škol a školských zařízení. S kritérii je možné 



39 

 

pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také 

v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů. Při hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní 

inspekce ze zásad a cílů stanovených zákonem č. 561/2004. Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž základní kritériem hodnocení je především účinnost podpory rozvoje 

osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských 

zařízení.  

Česká školní inspekce také provádí kontrolu využívání finančních prostředků 

státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením. 

Hodnocení škol a školských zařízení je na základě těchto kritérií prováděno podle 

čtyřstupňové hodnoticí škály stanovené a schválené Českou školní inspekcí, jejíž 

jednotlivé úrovně jsou označeny jako výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení  

a nevyhovující. Indikátorem pro hodnocení jsou pak inspekční popisy jednotlivých úrovní 

u každého kritéria a interní metodické instrukce specifikující a sjednocující pohled na dílčí 

aspekty jednotlivých kritérií. (ČŠI, 2018, online) 

Česká školní inspekce stanovuje konkrétní koncepce a rámec také pro střediska 

volného času. Tato koncepce a rámec jsou pak představou ideálního střediska volného 

času, které při maximálním naplnění těchto kritérií bylo hodnoceno jako „výborné“. 

Konkrétní koncepce a rámec středisek volného času na rok 2017/2018 stanovila ČŠI 

následovně: 

 Kvalitní středisko ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 

 Středisko má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které 

pedagogové sdílejí a naplňují. 

 Středisko má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie 

rozvoje střediska; jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče. 

 Středisko funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní 

komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci 

na chodu střediska. 

 Středisko je vstřícné a bezpečné místo pro účastníky, jejich rodiče  

i pedagogy. 
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 Kvalitní středisko tvoří kvalitní pedagogové 

 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své 

práci přistupují profesionálně. 

 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s účastníky, rodiči i kolegy 

vstřícný, respektující přístup. 

 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou 

vazbu. 

 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské 

angažovanosti. 

 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 

 Kvalitní středisko volného času umožňuje každému účastníkovi maximální rozvoj 

odpovídající jeho možnostem. 

 Středisko soustavně získává informace o posunech výsledků každého 

účastníka ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými 

pedagogickými opatřeními. 

 Výsledky vzdělávání účastníků odpovídají očekávaným výsledkům podle 

vzdělávacích programů. 

 Účastníci střediska jsou motivováni k dosahování dobrých výsledků  

a projevují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty. 

 Středisko sleduje a vyhodnocuje úspěšnost účastníků v průběhu, při 

ukončování vzdělávání a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně 

s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání. 

 Kvalitní středisko volného času sleduje pokroky v zájmovém vzdělávání všech 

účastníků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči. 

 Středisko volného času poskytuje účinnou podporu všem účastníkům 

s potřebou podpůrných opatření. 

 Středisko volného času věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji 

účastníků, rozvíjí u nich otevřenost, toleranci, a respekt vůči jinakosti a dbá 

na to, aby žádný účastník nebyl vyčleněn z kolektivu. 
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2.4 Modely (koncepce, nástroje) řízení kvality 

Existuje několik modelů řízení kvality. Tyto modely se vzájemně liší v různých 

teoretických a praktických aspektech. Liší se v míře potřeby zapojení externích pracovníků 

do procesů péče o kvalitu, ale i metodami a formami zjišťování. Odlišnost můžeme nalézt 

také ve způsobech jejich uplatňování, např. u normy ISO se řízení kvality opírá o sérii 

standardů, u TQM o sérii závazných doporučení a filozofii.  

Zřejmě nejstarším přístupem k řízení kvality je GMP – správná výrobní praxe. 

V současné době je využíván zejména ve farmacii, při přepravě, skladování a distribuci 

léků a výjimečně i v potravinářství. 

Přístup správné výrobní praxe vyžaduje. 

 „jasnou specifikaci výrobních a kontrolních operací, 

 zabezpečení požadované způsobilosti výrobních faktorů (prostory, zařízení, 

materiály aj.), 

 kvalifikovaný personál, určení jasné odpovědnosti a pracovních instrukcí, 

 průběžnou kontrolu a institut uvolnění hotové produkce, 

 vedení příslušných záznamů, 

 vyřešení jakýchkoli odchylek a neshod.“ (Spejchalová, 2012, s. 31) 

Tyto požadavky jsou přibližným standardem také pro normy ISO 9000 a TQM. 

Na základě zkušeností dospěly systémy managementu kvality k formulaci obecných 

principů, které jsou dodnes obecně v manažerských systémech akceptovány a rozvíjeny. 

Jde o tyto principy: 

 „zameření na zákazníka; 

 leadership (vedení a řízení); 

 zapojení pracovníků; 

 procesní přístup; 

 systémový přístup; 

 rozhodování na základě faktů; 

 trvalé zlepšování; 
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 vzájemně výhodná partnerství.“ (Veber a kol. 2010, s. 223) 

Soustava norem ISO 9000:2000, která je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO řady 

9000 (česká verze byla vydána v roce 2001), je v současné době tvořena souborem čtyř 

základních norem: 

 ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – uvádí do problematiky 

managementu jakosti a definuje osm základních principů managementu 

jakosti. 

 ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – popisuje požadavky na 

systém managementu jakosti. 

 ISO 9004:2000 Systém managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. 

 ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systémů managementu kvality  

a systémů environmentálního managementu. (Nenadál, 2017, s. 44-46)  

Normy řady ISO 9000 umožňují organizacím všech typů a velikostí efektivní řízení 

kvality. Tyto přístupy jsou nejčastěji využívány v průmyslu a ve stavebnictví, ale je možné 

je uplatnit také ve službách – v bankách, v hotelech, na úřadech, v nemocnicích nebo 

školách. (Spejchalová, 2012, s. 32) 

Podle Nenadála (2017, s. 44) mají normy ISO řady 9000 následující 

charakteristické rysy: 

 mají univerzální charakter – jejich aplikace není závislá na charakteru 

procesů, ani na povaze výrobků; 

 nejsou závazné – tyto normy jsou pouze doporučující;v případě, že se 

dodavatel zaváže odběrateli aplikací tohoto systém řízení kvality, stává se 

norma pro producenta závazným předpisem (výjimkou jsou dodavatelé 

výrobků tzv. regulované sféry, kde je certifikace podle normy ISO 9001 

závazná). 

Přístup založený na normě ISO 9001:2008 (norma ISO 9001:2008 byla revidována 

normou ISO 9001:2015) vyžaduje: 

 „udržování pořádku, 
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 respektování zákonných požadavků, 

 uplatnění pravidel orientace na zákazníka, 

 dokumentování rozhodujících provozních činností, 

 zapojení všech pracovníků organizace do úsilí o kvalitu a plnění požadavků 

zákazníka, 

 identifikování klíčových procesů a zajištění jejich způsobilosti, 

 monitorování a měření procesů a výrobků, 

 zjišťování případných neshod a určování nápravných a preventivních 

opatření, 

 vedení záznamů, 

 vyhodnocování zjištěných údajů“. (Spejchalová, 2012, s. 32) 

Dalším modelem řízení kvality je TQM (Total Quality Management), který je 

překládán jako komplexní řízení kvality. Z tohoto přístupu vycházejí další modely, jako 

například EFQM (Model excelence), který představuje cestu k dosažení excelence ve 

všech činnostech organizace, a tím i jejich produktů. Z tohoto přístupu jsou pak odvozeny 

další modely jako CAF, PROZA a další. 

TQM znamená snahu o dosažení a uspokojení potřeb, přání i očekávání zákazníků. 

Jedná se o jistou filozofii, která pomáhá organizaci zvládnout změny tak, aby se všechny 

její procesy, produkty a služby zdokonalovaly. To je umožněno neustálým 

sebehodnocením organizace i své práce. (Vašťatková, Michek, 2009, s. 17) 

Model TQM je založen na důvěře a nedá se realizovat jako nařízení. Pro kvalitní 

fungování organizace je potřeba řízení i vedení (zdůrazňován je význam leadershipu). 

Vedoucí pracovníci mají tvořit takové podmínky, aby lidé byli schopni dosáhnout 

stanovených cílů. Pokud má být organizace při úsilí o kvalitní fungování úspěšná, musí se 

věnovat pozornost třem „C“  

 „Culture (kultura), 

 Commitment (angažovanost, přesvědčení), 

 Communication (komunikace).“ (Vašťatková, Michek, 2009, s. 17-18) 

Zkratku TQM pak lze vysvětlit následujícím způsobem: 
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T – Total – komplexní, úplné. Jedná se o přístup řízení, kdy se každý pracovník podílí na 

výrobě dokonalého produktu podle požadavků zákazníka a žádná činnost není vynechána. 

Q – Quality – kvalita je zde chápána v širším významu. Jako bezvadnost, plnění 

požadavků, stabilita kvality, kvalita produktu, kvalita zdrojů, kvalita procesů, kvalita 

firmy. 

M – Management – řízení je chápáno jak z pohledu strategického, taktického  

i operativního, tak z pohledu manažerských aktivit – plánování, motivace, vedení, kontrola 

a další. (Spejchalová, 2012, s. 35) 

Typické rysy dobře fungujícího přístupu TQM jsou: 

 „důsledné naplňování pojmů tvořících zkratku TQM; 

 orientace na zákazníka; 

 důraz na prevenci; 

 bezvadnost samozřejmostí; 

 zaměření na trvalé zlepšování.“ (Veber a kol., 2010, s. 228) 

Dalším modelem řízení kvality je model excelence EFQM. Ten je nástrojem 

zvyšování konkurenceschopnosti, poznání sebe sama – silných stránek i příležitostí ke 

zlepšení. Aby se projevily jeho celkové efekty, musí se stát nástrojem vrcholového 

managementu (ne pouze manažerů kvality). Tento model poskytuje měřitelnou perspektivu 

růstu založenou na propojení předpokladů s dosahovanými výsledky v poměru 50:50. 

(Veber a kol., 2010, s. 234) 

Model excelence EFQM stanovuje devět oblastí činností organizace, neboli devět 

hlavních kritérií excelence. Prvních pět vyjadřuje předpoklady pro to, aby organizace měla 

dobré výsledky, a ve zbývajících čtyřech kritériích se organizace hodnotí z hlediska 

dosažených výsledků a cílů, které si stanovila. Model Excelence EFQM je popsán 

v následujícím obrázku. 
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(Zdroj: Vašťatková, Michek, 2010, s. 22) 

Jako další nástroj řízení kvality můžeme uvést CAF (Common Assessment 

Framework). Tento model řízení kvality poskytuje organizacím veřejného sektoru 

všeobecný hodnotící rámec pro posuzování rozsahu implementace principů kvality. Při 

určování hlavních kritérií bylo využito modelu excelence EFQM, jeho kritéria byla přijata 

a následovně v rámci subkritérií modifikována vzhledem ke specifickým podmínkám 

zabezpečování kvality v ústředních státních orgánech a orgánech územní veřejné správy. 

Model CAF je vhodný i pro ostatní organizace veřejného sektoru, například školství. 

(Veber a kol., 2010, s. 235) Model CAF svými konkrétními otázkami vede hodnotící tým 

při samotném hodnocení organizace. Jde o promyšlený bodovací systém, kde hodnocení 

probíhá podle předem určených kritérií, subkritérií a otázek (celkem 260). Ve školách se 

tento nástroj řízení kvality osvědčil například při tvorbě školních vzdělávacích programů. 

(Vašťatková, Michek, 2010, s. 24) 
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Další metodou řízení kvality jsou takzvané kroužky kvality. Kroužek kvality je 

tvořen skupinou pracovníků, kteří jako neformální skupina řeší problém kvality svých 

pracovních činností. Hlavní myšlenkou těchto neformálních skupin je, že ti, kteří 

příslušnou pracovní činnost vykonávají, mohou dát nejlepší doporučení, jak zajišťovat 

kvalitu výkonu. Členové kroužků mohou shromažďovat údaje, vypracovávat přehledy  

a dávat doporučení. Tím je i rozhodovací proces přenášen na liniové úrovně. (Duchoň, 

Šafránková, 2008, s. 219) 

  



47 

 

3 Řízení kvality zájmového vzdělávání  

Hlavním impulsem pro výběr tohoto tématu byla souvislost s profesí, kterou 

vykonávám. Střediska volného času jsou zařízení poskytující svým klientům (mimo jiné) 

zájmové vzdělávání ve volném čase. Volný čas je důležitý v životě každého jedince  

a způsob jeho trávení má vliv na kvalitu jeho života. Aby zájmové vzdělávání mohlo plnit 

všechny své funkce správně, je důležité klást důraz na jeho kvalitu. 

Nejdříve bylo potřeba si odpovědět na otázku, proč se zabývat řízením kvality 

zájmového vzdělávání ve střediscích volného času. Odpověď na tuto otázku je 

formulována v předchozích kapitolách. Na základě teoretických poznatků můžeme význam 

kvality  zájmového vzdělávání rozdělit do třech úrovní: 

 význam kvality zájmového vzdělávání pro účastníka zájmového vzdělávání, 

 význam kvality pro organizaci poskytující zájmové vzdělávání, 

 význam kvality zájmového vzdělávání pro společnost. 

Tento výzkum se však nebude zabývat ani jedním z těchto bodů, ale jeho smyslem 

bude zmapovat současnou situaci řízení kvality zájmového vzdělávání ve střediscích 

volného času, a to nejen z pohledu těchto organizací, ale i z pohledu nadřízených orgánů, 

které nad nimi vykonávají dohled (Česká školní inspekce, zřizovatel). 

Pro účely této diplomové práce byl region výzkumu omezen na Ústecký kraj  

a výzkumný vzorek na střediska volného času, která jsou zřizovaná obcí nebo svazkem 

obcí. Střediska volného času zřizovaná krajem, soukromým subjektem nebo církví, byla 

z výzkumu vynechána. 

Cílem této diplomové práce je odhalit skutečný stav řízení kvality zájmového 

vzdělávání ve střediscích volného času a zjištění možností inovace řízení kvality v těchto 

organizacích. 
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K tomuto cíli byly zvoleny následující výzkumné otázky: 

1. Jakou váhu přikládají střediska volného času kvalitě poskytovaného 

vzdělávání? 

2. Jaké nástroje řízení kvality střediska volného času využívají? 

3. Jak ovlivňují kvalitu středisek volného času jejich nadřízené orgány? 

3.1 Metodologie výzkumného šetření 

Hlavní část výzkumného šetření má kvantitativní charakter. Podle Kozla (2006, s. 

119) je kvantifikace myšlenkový proces, sloužící k tomu, abychom mohli údaje 

vypovídající o kvalitě měřit, kvantifikovat, převést na kvantitu. Při tomto procesu se 

primárně rozhodujeme, které kvantifikovatelné údaje a pomocí kterých výzkumných 

přístupů, analýz je můžeme získat. 

Kvantitativní sociologický výzkum se pak opírá o kvantitativní paradigma, které 

předpokládá, že předmět výzkumného zájmu a jeho vlastnosti jsou měřitelné, je proto 

možné je třídit, srovnávat a na jejich analýzu jsou použitelné statistické metody umožňující 

vysvětlení existence, souvislostí příčin a následků. (Zich, Roubal, 2014, s. 20) 

Jako hlavní metoda sběru dat bylo zvoleno dotazníkového šetření. Dotazník je 

definován jako „soubor písemných záměrných otázek, sledujících poznání zcela určitých 

jevů v určitém souboru osob nebo určité osoby.“ (Veselá, 2006, s. 49). Jedná se o metodu 

hromadného a poměrně rychlého zjišťování informací o vědomostech, názorech nebo 

postojích tázaných osob k aktuální nebo potenciální skutečnosti. Obsahuje určující  

a eliminační otázky - uzavřené, polozavřené a otevřené, otázky alternativní a škálové. 

Může být anonymní a neanonymní. (Zaháněl a kol., 2014, s. 12) 

Před realizací samotného výzkumného šetření byla provedena pilotáž, při které byla 

ověřena srozumitelnost jednotlivých otázek a zjištěna přibližná časová náročnost. Na 

základě pilotáže byla provedena korekce některých otázek a následně byl do textu pro 

respondenty doplněn i přibližný čas, potřebný pro vyplnění celého dotazníku. Získaná data 

byla automaticky statisticky zpracována prostřednictvím služby formuláře google. 

Jako doplňková kvantitativní metoda sběru dat od zřizovatelů a zástupce České 

školní inspekce, byl použit standardizovaný rozhovor s otevřenými otázkami.  
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V rozhovoru klade tazatel otázky informantovi. Tazatel shromažďuje data od 

informanta, který data poskytuje. Rozhovory mohou probíhat tváří v tvář, pomocí telefonu 

nebo interaktivně po internetu. (Zaháněl a kol., 2014, s. 29) U standardizovaného 

rozhovoru s otevřenými otázkami jsou otázky a jejich pořadí předem dány. Všem 

respondentům jsou položeny stejné otázky ve stejném pořadí. Otázky jsou formulovány 

jako otevřené. (Zaháněl a kol., 2014, s. 29) 

3.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Respondenti dotazníkového šetření byli pouze řídící pracovníci jednotlivých 

organizací. Ve většině případů se jednalo o ředitele středisek volného času. Pouze 

v jednom případě odpovídal zástupce ředitele a to z důvodu dlouhodobé nemoci ředitele 

organizace. Jeden z ředitelů odmítl na dotazník odpovídat s následujícím odůvodněním: 

„Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci teprve necelé 3 měsíce, je politika kvality, kterou se 

zabýváte, v naší organizaci teprve v plenkách. Vyplnění dotazníku dle současného stavu by 

tedy bylo velmi zavádějící.“ Výzkumný vzorek byl omezen pouze na střediska volného 

času zřizovaná obcemi v Ústeckém kraji. Z výzkumného vzorku byly vynechány 

organizace, které nejsou vedeny jako střediska volného času a jejichž způsob řízení kvality 

ve vztahu k zájmovému vzdělávání by mohl být zkreslený. Konkrétně se jednalo o tyto 

organizace: Mateřská škola Budyně nad Ohří, Základní škola Aloise Klára Úštěk, Základní škola 

a Mateřská škola Liběšice. 

Dotazník včetně průvodního dopisu byl do jednotlivých středisek volného času 

odeslán hromadně, prostřednictvím služby formuláře google. Sběr dat byl realizován 

v období od začátku února 2018 do poloviny května 2018. Kontakty na vedoucí 

pracovníky byly získány z databáze škol a školských zařízení, umístěných na webových 

stránkách Ústeckého kraje.  

Po prvním odeslání dotazníku byla návratnost po třech týdnech nulová. Dotazník 

byl odeslán znovu a po čtrnácti dnech byla návratnost opět nulová. Následně byli řídící 

pracovníci postupně telefonicky kontaktováni a na dotazník upozorněni. Dokud nedorazila 

odpověď od jednoho ředitele, nebyli kontaktováni další.  Čekání na návrat dotazníku se 

pohybovalo od jednoho dne až po jeden týden. Někteří řídící pracovníci museli být 

kontaktování několikrát, jelikož se jim dotazník automaticky přesunul do nevyžádané 
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pošty (spam, apod.). Celkem se tímto způsobem z 19 rozeslaných dotazníků vrátilo 19, 

tedy 100 %. 

Dotazník obsahoval celkem 40 otázek, z toho 3 poslední otázky sloužily jako 

identifikační. Všechny otázky byly povinné a nebylo možné je přeskakovat. Dotazník 

zjišťoval, zdali střediska volného času mají politiku kvality, cíle kvality, z čeho vychází při 

formulování politiky kvality a cílů kvality, jaký význam přikládají ředitelé kvalitě, co pro 

ně znamená kvalita a jaké modely nástroje řízení kvality ve své organizaci využívají. Dále 

zde byla v souvislosti s kvalitou zjišťována i role nadřízených orgánů (zřizovatele, České 

školní inspekce), zejména jejich zásah do řízení kvality zájmového vzdělávání v těchto 

zařízeních. 

V dotazníku byly použity otázky uzavřené, polootevřené, škálové a otevřené.  

V případě uzavřených otázek mohl respondent vybrat ze dvou až čtyř odpovědí.  

U polootevřených otázek byla možnost vybrat více odpovědí, nebo mohl respondent 

vyjádřit svůj vlastní názor. U škálových otázek musel respondent vyjádřit míru souhlasu či 

nesouhlasu s daným tvrzením na stupnici od 1 do 10, kdy 1 vyjadřovala nejvyšší míru 

nesouhlasu a 10 naopak nejvyšší míru souhlasu. Otevřené otázky umožňovaly vyjádření 

vlastního názoru a zapsání číselného údaje. 

Rozhovory se zřizovatelem i Českou školní inspekcí byly prováděny tváří v tvář. 

Celkem bylo provedeno 5 rozhovorů se zřizovateli a 1 rozhovor s nejvyšším zástupcem 

České školní inspekce v Ústeckém kraji. Jednotliví zřizovatelé byli vybíráni na základě 

náhodného losu. Celkem bylo vybráno 6 zřizovatelů. Všichni zřizovatelé byli telefonicky 

kontaktováni a byl s nimi domluven konkrétní čas a datum schůzky. Jeden ze zřizovatelů 

rozhovor odmítl s odůvodněním, že nebude poskytovat žádné informace. Ostatní 

s rozhovorem bez problému souhlasili. Všechny rozhovory probíhaly v kancelářích na 

Městském úřadě. Rozhovor poskytovala vždy osoba, která zodpovídala za střediska 

volného času. Ve čtyřech případech se jednalo o vedoucí odboru školství a v jednom 

případě o tajemníka města. Délka rozhovoru byla v rozmezí od 6 do 8 minut. Každý 

rozhovor byl nahráván na elektronické zařízení. 

Rozhovor se zástupcem České školní inspekce probíhal v budově Ústeckého 

inspektorátu. Vše od domluvy s informantem, až po průběh rozhovoru, bylo stejné, jako při 

rozhovorech se zřizovateli. Rozhovor se zástupcem České školní inspekce trval 9 minut.  
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Doslovný přepis rozhovorů se zřizovateli a Českou školní inspekcí, je součástí 

přílohy této diplomové práce. 

3.3 Analýza a vyhodnocení výzkumného šetření 

Identifikační otázky, zjišťující počet zaměstnanců a demografické údaje, byly z 

důvodu nižší náročnosti pro respondenty, umístěny až v závěru dotazníku. Pro lepší 

přehlednost budou nyní uvedeny na úvod analýzy výzkumného šetření. 

Otázka č. 40: Jaký počet obyvatel má obec, ve které Vaše organizace působí?

Graf 1: Jaký počet obyvatel má obec, ve které Vaše organizace působí? 

Z celkového počtu 19 (100%) respondentů, se 7 zařízení (36,7%) nachází v obci, 

která má 5 – 10 tisíc obyvatel, 4 respondenti (21,1 %) v obci, jejíž počet obyvatel je 15 – 

20 tisíc, 3 zařízení (15,8 %) působí v obci s 10 – 15 tisíci obyvatel, 1 zařízení (5,3%) se 

pak nachází v obci s 20 – 25 tisíci obyvatel, jedno zařízení (5,3 %) v obci se 45 – 50 tisíci 

obyvatel, jedno zařízení (5,3 %) v obci s 50 – 55 tisíci obyvatel, jedno zařízení (5,3 %) 

v obci se 65 – 70 tisíci obyvatel, a jedno zařízení (5,3%) v obci s 90 – 100 tisíci obyvatel. 

Z grafu 1 je zřejmé, že větší zastoupení zde mají zařízení, které působí v obcích s nižším 

počtem obyvatel. 

Následovaly otázky č. 38 a 39, které měly za úkol zjistit počet interních 

zaměstnanců (otázka č. 38) a počet externích zaměstnanců (otázka č. 39).  Tyto otázky 

byly sloučeny do jednoho grafu, aby bylo možné vidět poměr interních a externích 

zaměstnanců v jednotlivých zařízeních. 
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Počet interních a externích zaměstnanců v jednotlivých zařízeních 

 

 

 

Graf 2: Počet interních a externích zaměstnanců v jednotlivých zařízeních 

Z grafu 2 je zřejmé, že z celkového počtu 19 (100 %) zařízení, je v 18 zařízeních 

(94,7 %) počet externích zaměstnanců vyšší, než počet interních zaměstnanců. Pouze 

v jednom zařízení (5,3 %) je situace opačná. Dále z těchto výsledků vyplývá, že v 9 

zařízeních (47, 4%) činí interní zaměstnanci z celkového počtu zaměstnanců méně než 20 

%. Nikdy však není počet interních zaměstnanců menší než 10% z celkového počtu všech 

zaměstnanců. Celkem v Ústeckém kraji pracuje ve střediscích volného času zřizovaných 

obcemi 750 externích zaměstnanců a 212 interních zaměstnanců. Všichni tito zaměstnanci 

se nějakým způsobem podílí na chodu organizace ať už po stránce pedagogické nebo po 

stránce nepedagogické. Poslední údaj, který lze určit z tohoto grafu, je celkový poměr 

interních a externích zaměstnanců, který je v poměru 1 (interní) ku 3,7 (externím) – pozn. 

poměr byl zaokrouhlen na setiny. Do tohoto poměru bylo započítáno i zařízení, které má 

větší počet interních zaměstnanců než externích. Pokud by toto zařízení bylo z výpočtu 

vypuštěno, výsledek by se po zaokrouhlení na setiny nikterak nezměnil. 
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Otázky č. 1, 2, a 3 zjišťovaly, zdali respondenti (ředitelé středisek volného času) 

pracují s pojmem politika kvality a jestli mají v organizaci jasně vymezenou politiku 

kvality. Na tyto otázky bylo možné odpovídat na škále ano, spíše ano, spíše ne, ne. 

Otázka č. 1: Víte, co je politika kvality? 

 

Graf 3: Víte, co je politika kvality? 

Z grafu 3 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, má 8 (42,1 %) 

respondentů jasný pojem o tom, co je politika kvality. Dalších 10 (52,6 %) respondentů má 

spíše pojem o tom, co je to politika kvality. Pouze 1 (5,3 %) respondent se vyjádřil ve 

smyslu, že spíše neví, co je politika kvality. 

Otázka č. 2: Je politika kvality obsahem diskurzu ve Vaší organizaci? 

 

Graf 4: Je politika kvality obsahem diskurzu ve Vaší organizaci? 

Graf 4 znázorňuje organizace, ve kterých je pojem politika kvality obsahem 

diskurzu, tedy organizace, ve kterých se o politice kvality mluví. Z celkového počtu 19 

(100 %) respondentů se vyjádřilo 6 respondentů (31,6 %) ve smyslu ryze kladném, tedy  

o politice kvality se v jejich zařízeních jednoznačně mluví. Dalších 11 (57,9 %) se přiklání 

k odpovědi „spíše ano“, kterou můžeme chápat jako občasnou rozpravu, dialog, debatu  

o politice kvality, která však pro danou organizaci není prioritou. Pouze 2 (10,5 %) 

respondenti odpověděli, že pro ně politika kvality spíše není obsahem diskurzu v jejich 

organizaci. 
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Otázka č. 3: Má Vaše organizace jasně vymezenou politiku kvality? 

 

Graf 5: Má Vaše organizace jasně vymezenou politiku kvality? 

Graf 5 znázorňuje zařízení, která mají jasně vymezenou politiku kvality. 

Z celkového počtu 19 (100 %) respondentů mají jasně vymezenou politiku kvality pouze 4 

(21,1 %) respondenti. Dalších 14 (73,7 %) respondentů odpovědělo na tuto otázku „spíše 

ano“, tedy jejich politika již není tak jasně vymezena. Pouze 2 (10,5 %) respondenti 

připouští, že v jejich organizaci nemají jasně formulovanou politiku kvality. Z těchto grafů 

je patrný postupný úbytek ryze pozitivních odpovědí, které klesají v závislosti na bližším 

styku s politikou kvality v organizaci. 

Z čeho vychází jednotlivá zařízení při formulování politiky kvality. 

 

 

 

 

Graf 6: Z čeho vychází jednotlivá zařízení při formulovaní politiky kvality. 

 

Graf 6 je výsledkem odpovědí na otázky č. 4, 5, 6 a 7. Z odpovědí respondentů vyplývá, 

že nejvíce při formulování politiky kvality vycházejí ředitelé z potřeb klientů. Na druhém 

místě z vlastní intuice a zkušeností. Po poměrně velkém propadu pak vychází ze 
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strategických dokumentů a na posledním místě z kritérií České školní inspekce. Pro 

upřesnění byly údaje z grafu přepočítány na skóre, kdy se nejvyšší možné skóre rovná 

součinu všech respondentů (19) s maximálním možným ziskem bodů na škále (10), tedy 

190. Podle stejného výpočtu s následným součtem všech položek získaly potřeby klientů 

skóre 179, vlastní intuice a zkušenosti získali skóre 175, strategické dokumenty získali 

skóre 140 a kritéria České školní inspekce získali skóre 132. Z těchto údajů tedy dále 

vyplývá, že se střediska volného času při formulaci politiky kvality více řídí vlastní intuicí, 

zkušenostmi a potřebami klientů, než z doporučení nadřízených orgánů. Tento výsledek se 

do jisté míry shoduje s odbornou literaturou, kde se uspokojení potřeby klientů 

prostřednictvím kvalitní služby hodnotí jako základní předpoklad úspěchu celé organizace. 

Vlastní intuice a zkušenosti zde můžeme chápat jako dobrou praxi v řízení kvality, která již 

organizaci dříve přivedla a stále přivádí k úspěchu. Intuici samotnou nelze považovat za 

systematické řízení kvality v organizaci. Pokud jsou vlastní zkušenosti sepsány, mohou 

sloužit jako doporučení nebo instrukce při řízení kvality organizace. 

Cíle kvality v jednotlivých organizacích zjišťovaly otázky č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13. 

Úkolem těchto otázek nebylo nalézt konkrétní cíle kvality v jednotlivých zařízeních, ale 

zjistit, zdali se v těchto zařízeních cíli kvality zabývají, z čeho vychází při jejich 

formulování a kdo jim nejvíce zasahuje do procesu dosahování cílů kvality. 

Organizace, které mají jasně formulované cíle kvality. 

              

 
Graf 7: Organizace, které mají jasně formulované cíle kvality 

Z grafu 7 je zřejmé, že z celkového počtu 19 (100%) respondentů má jasně 

vymezené cíle kvality 6 (31,6 %) respondentů. Následujících 13 (68,4 %) respondentů 

odpovědělo na tuto otázku „spíše ano“. Žádný z respondentů zde nepřipouští možnost, že 

by jejich zařízení nemělo formulované žádné cíle kvality. 
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Z čeho vycházejí střediska volného času při určování cílů kvality 

Zařízení 
Z čeho jednotlivá zařízení vychází při určování cíle 

kvality 

 Zařízení č. 1 
z potřeb a poptávky veřejnosti, z požadavků zřizovatele, z platné 

legislativy 

 Zařízení č. 2 z potřeb klientů 

 Zařízení č. 3 z koncepce rozvoje, z aktuálního stavu organizace 

 Zařízení č. 4 z potřeby klientů a jejich zákonných zástupců 

 Zařízení č. 5 z konkrétních cílů našeho zařízení 

 Zařízení č. 6 potřeby klientů a požadavky zaměstnanců 

 Zařízení č. 7 ze spokojenosti klientů 

 Zařízení č. 8 z požadavků zřizovatele 

 Zařízení č. 9 z potřeby klientů 

 Zařízení č. 10 
ze vzdělání pedagogických pracovníků, z poptávky po zájmových 

útvarech, výše finančních prostředků 

 Zařízení č. 11 z poptávky od klientů 

 Zařízení č. 12 ŠVP 

 Zařízení č. 13 ŠVP 

 Zařízení č. 14 z jasných pravidel, z vlastních zkušeností, z potřeb klientů 

 Zařízení č. 15 z vlastních zkušeností 

 Zařízení č. 16 ze SWOT analýzy 

 Zařízení č. 17 ze SWOT analýzy 

 Zařízení č. 18 ze stávající situace 

 Zařízení č. 19 

vzdělání zaměstnanců a jejich zkušeností, z podpory sponzorů, z 

požadavků zřizovatele, z podpory dobrovolníků, z finančních 

prostředků, z legislativy, z potřeb klienta, SWOT analýza 

Tab. 1: Z čeho vycházejí střediska volného času při určování cílů kvality 

Podle tabulky č. 1 můžeme určit, kolik různých činitelů působí na střediska 

volného času při formulování cílů kvality. Stejnou barvou jsou v této tabulce vyznačeni 

shodní činitelé. Údaje v odstavci níže (včetně procentuálních údajů) jsou vždy jednotlivě 

porovnávány s celkovým počtem respondentů a nemohou být sčítány. Z celkového počtu 

19 (100 %) respondentů se 7 (36,8%) shodlo v tom, že při formulování cílů kvality nejvíce 

zohledňují potřeby svých klientů. Další 3 (15,8 %) respondenti vychází při formulaci cílů 

kvality z požadavků zřizovatele. Stejný počet respondentů (15,8 %) využívá při formulaci 

cílů kvality SWOT analýzu. Následují 3 (15,8 %) respondenti, kteří při formulaci cílů 

kvality věří vlastním zkušenostem. Dále pak 2 (10,5 %) respondenti shodně vybrali za 

klíčový dokument při formulování cílů kvality školní vzdělávací program. Následující 2 

(10,5 %) respondenti vychází z finančních prostředků, 2 (10,5 %) respondenti vychází 
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z platné legislativy, 2 (10,5 %) respondenti z poptávky veřejnosti a 2 (10,5 %) respondenti 

ze vzdělání pedagogických pracovníků (zaměstnanců). Následují činitelé, ve kterých již 

respondenti nenašli shodu, tedy jejich zastoupení je vždy 1 (5,3 %). Dále tedy respondenti 

jednotlivě uvedli, že při formulování cílů kvality vycházejí také z koncepce rozvoje 

organizace, z aktuálního stavu a potřeb organizace, z konkrétních cílů jejich zařízení, 

z požadavků zaměstnanců, ze spokojenosti klientů, z jasných pravidel, ze stávající situace, 

z podpory sponzorů a z podpory dobrovolníků. Celkem se v tabulce č. 1 objevilo 16 

různých činitelů, ze kterých jednotlivá zařízení vycházejí při formulaci cílů kvality. 

Vybrané faktory ovlivňující střediska volného času při dosahování cílů kvality 

 
 

 

 

 

Graf 8: Vybrané faktory ovlivňující střediska volného času při dosahování cílů 

kvality 

 

Z grafu 8 je zřejmé, že nejvíce respondentů označilo kvalitu zaměstnanců za 

faktor, který nejvíce ovlivňuje organizaci při dosahování cílů kvality. Pro lepší orientaci ve 

výsledcích v grafu 8 byly jednotlivé faktory ovlivňující střediska volného času při 

dosahování cílů kvality přepočítány na skóre. Nejvyšší možné skóre se rovná číslu 190. 

Podle tohoto výpočtu získala kvalita zaměstnanců skóre 179, poskytnuté finanční 

prostředky skóre 159, zřizovatel skóre 148 a Česká školní inspekce skóre 136. Z těchto 

čísel vyplývá, že střediska volného času při dosahování cílů kvality nejvíce ovlivňuje 
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kvalita zaměstnanců. Dále finanční prostředky, následuje zřizovatel a až na posledním 

místě Česká školní inspekce. 

Dalším rozborem grafu 8 zjistíme, že jsou zde v některých případech velké rozdíly 

v odpovědích respondentů a existují zde extrémní případy, které se značně rozchází 

s většinou odpovědí. Jeden respondent označil poskytnuté finanční prostředky jako faktor, 

který středisko volného času při dosahování cílů kvality téměř vůbec neovlivňuje. Stejně 

tak existují organizace, kde podle respondentů nemá na cíle kvality Česká školní inspekce 

téměř žádný vliv. V případě zřizovatele zde propad v odpovědích respondentů není tak 

markantní. Přesto existují organizace, kde má zřizovatel na cíle kvality zásadní vliv, ale  

i organizace s průměrným vlivem zřizovatele. Za shodu můžeme považovat pouze 

odpovědi v případě kvality zaměstnanců. 

Poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele 

 
Graf č. 8: Poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele 

Z grafu 8 je patrné, že z 19 (100 %) respondentů jsou pouze 2 (10,5%) respondenti bez 

výhrad spokojeni s poskytnutými finančními prostředky ze strany zřizovatele. Dalších 11 

(57,9 %) respondentů je s poskytnutými finančními prostředky spíše spokojeno. Následuje 

6 (31,6 %) respondentů, kteří považují poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele 

za spíše nedostatečné.  

Otázka č. 26 zjišťovala, zdali nadřízené orgány zasahují střediskům volného času 

do řízení kvality. Tato otázka měla uzavřenou formu a bylo na ní možné odpovídat na 

škále: nezasahují, spíše nezasahují, spíše zasahují a zasahují. 

  

2 

11 

6 

0 

5 

10 

15 

Dostatečné 

Spíše dostatečné 

Spíše nedostatečné 

Nedostatečné 



59 

 

Otázka č. 26: Zasahují Vám do řízení kvality Vaší organizace nadřízené 

orgány? 

 

Graf 9: Zasahují Vám do řízení kvality Vaší organizace nadřízené orgány? 

Z odpovědí uvedených v grafu 9 je zřejmé, že z celkového počtu 19 (100 %) pouze 1 

respondent řídí kvalitu organizace bez zásahu nadřízených orgánů. Následuje 12 (63,2 %) 

respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli „spíše nezasahují“. Těmto zařízením tedy 

pravděpodobně nadřízené orgány zasahují do řízení kvality jen z části. Dalších 5 (26,3 %) 

respondentů již uvádí, že jim nadřízené orgány do řízení kvality spíše zasahují. Tuto 

odpověď můžeme chápat jako poměrně značný zásah do řízení kvality ze strany 

nadřízených orgánů. Poslední 1 (5,3 %) respondent odpověděl, že mu nadřízené orgány do 

řízení kvality zasahují. 

Sdílení kritérií kvality v jednotlivých zařízeních bylo zjišťováno v otázkách č. 15, 

16, 17, 18 a 19. Úkolem těchto otázek bylo zjistit, jakým způsobem jsou sdílena kritéria 

kvality uvnitř organizace a jakým způsobem jsou sdílena kritéria kvality s veřejností. 

Způsob sdílení kritérií kvality uvnitř organizace

 

Graf 9: Způsob sdílení kritérií kvality uvnitř organizace 
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Y 

V této otázce mohli respondenti vybrat více odpovědí anebo mohli napsat svou 

vlastní odpověď. Pouze jeden respondent si vybral možnost vlastní odpovědi, ve které 

uvedl, že jsou kritéria kvality uvnitř organizace sdílena prostřednictvím neformálního 

setkávání zaměstnanců. 

Nejfrekventovanější odpovědí mezi respondenty bylo sdílení kritérií kvality 

prostřednictvím porad, schůzek atp. Z celkového počtu 19 (100%) respondentů označilo 

tuto odpověď 18 (94,7 %) respondentů. Z toho vyplývá, že pouze 1 respondent (5,3 %) 

tento způsob sdílení kritérií kvality uvnitř organizace nevyužívá. Druhou nejčastější 

odpovědí bylo sdílení kritérií kvality prostřednictvím elektronické pošty, sociálních sítí  

a jiných podobných forem komunikace. Tuto možnost označilo z celkového počtu 19 (100 

%) respondentů 11 (57,9 %) respondentů. Následovalo sdílení kritérií kvality 

prostřednictvím písemných dokumentů. Tuto možnost z celkového počtu 19 (100 %) 

označilo 10 (52,6 %) respondentů.  

Úspěšnost sdílení kritérií kvality uvnitř organizace z pohledu vedoucích pracovníků 

středisek volného času 

   

Graf 10: Úspěšnost sdílení kritérií kvality uvnitř organizace z pohledu vedoucích 

pracovníků středisek volného času 

 Graf 10 znázorňuje úspěšnost sdílení kritérií kvality uvnitř organizace z pohledu 

respondentů. Na ose X je škála od 1 do 10, kde 1 znamená nejnižší úspěšnost sdílení 

kritérií kvality uvnitř organizace a 10 nejvyšší úspěšnost sdílení kritérií kvality uvnitř 

organizace. Z grafu 10 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, je pouze  

1 (5,3 %) respondent bez výhrad spokojen s úspěšností sdílení kritérií kvality 
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1 1 

11 

5 

1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 



61 

 

z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, považuje pouze 1 (5,3 %) respondent 

úspěšnost sdílení kritérií v organizaci za 100 %. Dalších 5 (26,3 %) respondentů považuje 

úspěšnost sdílení kritérií kvality v organizaci za 90%. Následuje největší míra shody v 

odpovědi respondentů, kde 11 (57,9 %) z nich je na 80% spokojeno s úspěšností sdílení 

kritérií kvality v organizaci. Následuje 1 (5,3 %) respondent, který považuje úspěšnost 

sdílení kritérií kvality za 70% a 1 (5,3 %) respondent, který považuje úspěšnost za 50%. 

Průměrně (z 19 respondentů) je úspěšnost sdílení kritérií kvality uvnitř organizace 81,6 %. 

Způsob sdílení kritérií kvality s veřejností 

Graf 11: Způsob sdílení kritérií kvality s veřejností 

V Grafu 11 jsou zobrazeny odpovědi na otázku č. 16. V této otázce měli respondenti 

možnost vybírat z více odpovědí nebo mohli napsat svou vlastní odpověď. Z celkového 

počtu 19 (100%) respondentů využil možnost vlastní odpovědi pouze 1 (5,3 %) 

respondent. Tento respondent využívá ke sdílení kritérií kvality s veřejností ankety. Ostatní 

respondenti vybírali z již předepsaných možností. 

 Z grafu 11 je patrné, že nejčastějším způsobem sdílení kritérií kvality s veřejností 

jsou webové stránky a zaměstnanci. Z celkového počtu 19 (100 %) respondentů jich 18 

(94,7 %) sdílí kritéria kvality s veřejností prostřednictvím webových stránek. Dále 

z celkového počtu 19 (100 %) si 18 (94,7 %) respondentů vybralo možnost sdílení kritérií 

kvality s veřejností prostřednictvím zaměstnanců. Druhou nejčastější odpovědí bylo sdílení 

kritérií kvality prostřednictvím sociálních sítí. Tuto možnost si z celkového počtu 19 (100 

%) respondentů vybralo 17 (89,5 %) respondentů. Další nejčastější odpovědí bylo sdílení 

kritérií kvality s veřejností prostřednictvím letáků, billboardů a poutačů. Tuto možnost 
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Y 

vybralo z celkového počtu 19 (100 %) respondentů 16 (84,2 %) respondentů. Následuje 

poměrně razantní propad, po kterém následovalo sdílení kritérií kvality s veřejností 

prostřednictvím besed, akcí, atp. Tuto možnost si z celkového počtu 19 (100 %) 

respondentů vybralo 7 (36,8 %) respondentů. Následovalo sdílení kritérií kvality 

s veřejností prostřednictvím certifikátů kvality, kterou z celkového počtu 19 (100 %) 

respondentů vybrali 4 (21,1 %) respondenti. 

Otázka č. 18 zjišťovala úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností z pohledu 

ředitelů středisek volného času. Na tuto otázku bylo možné odpovídat na škále od 1 do 10 

(osa X). Hodnota 1 představovala nejnižší úspěšnost a hodnota 10 nejvyšší úspěšnost. Na 

ose Y je zobrazen počet respondentů. 

Úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností z pohledu vedoucích pracovníků 

středisek volného času 

 

Graf č. 12: Úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností z pohledu vedoucích 

pracovníků středisek volného času 

Z grafu 12 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů je pouze 1 (5,3 

%) respondent přesvědčen o maximální úspěšnosti sdílení kritérií kvality s veřejností. 

Žádný z respondentů nepřipouští, že by se výrazněji nedařilo sdílet kritéria kvality 

s veřejností. Z údajů v grafu 12 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, 

považuje pouze 1 (5,3 %) respondent úspěšnost sdílení kritérií v organizaci za 100 %. 

Následují 3 (15,8 %) respondenti, kteří jsou se sdílením kritérií kvality s veřejností 

spokojeni na 90%. Následuje největší míra shody v odpovědích respondentů, kde 10  

(52,6 %) respondentů považuje úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností za 80%. Dále 
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veřejností a 2 (10,5 %) respondenti, kterým se daří sdílet kritéria kvality s veřejností 

na 60%. Průměrně (z celkového počtu 19 respondentů) je úspěšnost sdílení kritérií kvality  

s veřejností 78,9 %. 

Otázky č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 zjišťovaly, co pro ředitele středisek volného 

času znamená kvalita a jak hodnotí kvalitu poskytovaných služeb v těchto organizacích. 

Otázky č. 20, 21, 22, 23, 24 měly uzavřenou formu. U otázky č. 19 a 31 mohli 

respondenti odpovídat na škále od 1 do 10. Hodnota 1 vyjadřovala nejvyšší míru 

nesouhlasu s otázkou a hodnota 10 nejvyšší míru souhlasu s otázkou. 

Otázka č. 19: Myslíte si, že veřejnost zajímá kvalita vaší organizace? 

 

Graf 13: Myslíte si, že veřejnost zajímá kvalita vaší organizace? 

Z údajů uvedených v grafu 13 vyplývá, že většina respondentů považuje kvalitu 

organizace za faktor, který je veřejností vnímán zásadním způsoben. Z celkového počtu 19 

(100 %) respondentů je o tom na 100 % přesvědčeno 6 (31,6 %) respondentů. Následuje 6 

(31,6 %) respondentů, kteří jsou o tom přesvědčeni na 90%. Další 4 (21,1 %) respondenti 

jsou přesvědčeni na 80%. Následuje 1 (5,3 %) respondent, který je přesvědčen na 70 % a 2 

(10,5 %) respondenti, kteří jsou přesvědčeni na 60%. Průměrně (z celkového počtu 19 

respondentů) je kvalita organizace ze strany veřejnosti z pohledu ředitelů středisek volného 

času vnímána na 86,9 %. Tento údaj (86,9 %) můžeme porovnat s průměrným údajem 

vyplývajícím z grafu 12 (78,9 %). Z odpovědí respondentů je zřejmé, že zájem veřejnosti 

o kvalitu organizace je o 8 % větší, než úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností. 

Z toho vyplývá, že by střediska volného času měla zlepšit úspěšnost sdílení kritérií kvality 

s veřejností, protože jak sama uvedla, veřejnost kvalita organizace zajímá. 
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Otázka č. 20: Na kolikátém místě je pro Vás spokojenost klientů z hlediska priorit 

organizace?  

 

Graf 14: Na kolikátém místě je pro Vás spokojenost klientů z hlediska priorit 

organizace? 

  Z grafu 14 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, je pro 18 

(94,7 %) respondentů spokojenost klientů na prvním místě. Následuje pouze 1 (5,3 %) 

respondent, který řadí spokojenost klientů z hlediska priorit organizace na druhé místo. 

Otázka č. 21: Snažíte se o to, aby Vaše služby byly v porovnání s ostatními ty 

nejlepší? 

 

Graf 15: Snažíte se o to, aby Vaše služby byly v porovnání s ostatními ty nejlepší? 

Z údajů v grafu 15 můžeme vyčíst, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů 

odpovědělo na tuto otázku 14 (73,7 %) respondentů ano. Z toho vyplývá, že 14 ředitelů 

středisek volného času se snaží o to, aby jejich služby byly v porovnání s ostatními ty 

nejlepší. Následuje 5 (26,3 %) respondentů, kteří odpověděli spíše ano. Snaha těchto 

ředitelů překonat konkurenci kvalitní službou již není tak vysoká a můžeme jí přiřadit 

procentuální hodnotu 66,7 %. 
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Otázka č. 22: Myslíte si, že je v souvislosti se zájmovým vzděláváním důležité 

klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb? 

 

Graf 16: Myslíte si, že je v souvislosti se zájmovým vzděláváním důležité klást důraz 

na kvalitu poskytovaných služeb? 

Z grafu 16 je zřejmé, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů odpovědělo na 

tuto otázku 18 (94,7 %) respondentů ano. Pouze 1 (5,3 %) respondent odpověděl na tuto 

otázku spíše ano. Celkem 18 respondentů si tedy myslí, že je v souvislosti se zájmovým 

vzděláváním důležité klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb. 

Otázka č. 23: Má kvalita Vašich služeb klíčový význam pro samotné fungování 

organizace? 

 

Graf 17: Má kvalita Vašich služeb klíčový význam pro samotné fungování 

organizace? 

Z grafu 17 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů odpovědělo na 

tuto otázku 16 (84,2 %) respondentů „ano“. Z toho vyplývá, že podle většiny respondentů 

má kvalita poskytovaných služeb klíčový význam pro samotné fungování organizace. 

Následují 4 (15,8 %) respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli spíše ano. Tito 

respondenti již nepřikládají kvalitě poskytovaných služeb zásadní význam pro samotné 

fungování organizace. 
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Otázka č. 31: Jsou všechny Vaše služby pouze kvalitní? 

 

Graf 18: Jsou všechny Vaše služby pouze kvalitní? 

Z grafu 18 je zřejmé, že žádný z respondentů neoznačil hodnotu 10. Žádný 

z respondentů tedy nepovažuje všechny služby v organizaci za pouze (100%) kvalitní. Na 

druhou stranu zde ani žádný respondent nevybral nejvyšší možnou negativní odpověď. 

Tedy žádný z respondentů nepovažuje všechny služby za nekvalitní. Z celkového počtu 19 

(100 %) respondentů označilo 6 (31,6 %) respondentů kvalitu služeb hodnotou 9. 

Následuje 5 (26,3 %) respondentů, kteří označili kvalitu služeb hodnotou 8. Další 2 (10,5 

%) respondenti označili kvalitu služeb v jejich organizaci hodnotou 6. Následuje poměrně 

překvapivá odpověď, kde 5 (26,3 %) respondentů připouští poměrně značnou rezervu 

v kvalitě služeb v jejich organizaci a označili ji hodnotou 6. Kvalita všech služeb v těchto 

organizacích je podle respondentů pouze 60 %. Zbývající 1 (5,3 %) respondent označil 

kvalitu všech služeb v této organizaci hodnotou 5. Služby v této organizaci můžeme chápat 

jako nekvalitní. Na základě teoretických poznatků uvedených v této práci výše je kvalitní 

služba pouze ta, která je hodnocena jako 100%. Můžeme tedy říci, že žádné z těchto 

zařízení neposkytuje pouze kvalitní služby. 

Otázky 25, 27, 28, 29, 30, 32 zjišťovaly, kdo je v těchto organizacích zárukou 

kvality, kdo provádí kontrolu kvality poskytovaných služeb a jak respondenti hodnotí 

vnější kontrolu kvality jejich zařízení.  
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Kdo provádí kontrolu (vnitřní i vnější) kvality středisek volného času. 

 

Graf 19: Kdo provádí kontrolu (vnitřní i vnější) kvality středisek volného času. 

Respondenti mohli v otázce č. 25, která je zobrazena v grafu 19, vybírat z více 

předepsaných odpovědí, ale mohli také napsat svou vlastní odpověď. Z grafu 19 je patrné, 

že nejčastěji provádí kontrolu kvality ředitel. Tuto možnost vybralo z celkového počtu 19 

(100 %) respondentů 19 (100 %) respondentů. Všichni respondenti jsou ředitelé středisek 

volného času. Každý z respondentů tedy považuje sám sebe za osobu, která provádí 

kontrolu kvality organizace. Možnost vlastní odpovědi si z celkového počtu 19 (100 %) 

respondentů vybral 1 (5,3 %) respondent. Podle tohoto respondenta je kontrola kvality 

organizace prováděna prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel domu dětí a mládeže 

(SRPD). SRPD je nestátní nezisková organizace, jejíž činnost je velmi úzce spjata 

s činností domu dětí a mládeže (DDM). Podílí se a spolufinancuje řadu otevřených akcí 

pro veřejnost, zpravidla pro registrované členy zájmových útvarů DDM. Zabezpečuje 

materiální zázemí jednotlivých zájmových útvarů a velmi úzce spolupracuje s vedoucími 

pedagogickými pracovníky DDM. Dále je podle respondentů prováděna kontrola ze strany 

nadřízených orgánů. Tuto možnost vybralo z celkového počtu 19 (100 %) respondentů 11 

(57,9 %) respondentů. Následuje 10 (52,6 %) respondentů, podle kterých je kontrola 

kvality prováděna prostřednictvím pověřené osoby v organizaci. Žádný z respondentů 

nepřipouští, že by kontrola kvality nebyla nikým prováděna. 

  

10 11 

19 

0 1 

0 

5 

10 

15 

20 

Osoba pověřená 
kontrolou kvality v 

organizaci 

Nadřízené orgány 
(ČŠI, MěÚ) 

Ředitel Nikdo Názor SRPD 



68 

 

Kdo anebo co je ve střediscích volného času záruka kvality 

 

Graf 20: Kdo anebo co je ve střediscích volného času záruka kvality 

Z grafu 20 je patrné, že nejčastěji jsou zárukou kvality ve střediscích volného času 

zaměstnanci. Tuto možnost vybralo z celkového počtu 19 (100 %) respondentů 17  

(89,5 %) respondentů. Druhou nejfrekventovanější odpovědí byl ředitel, kterého označilo 

14 (73,7 %) respondentů. Dále jméno organizace, které označilo také 14 (73,7 %) 

respondentů. Následuje 6 (31,6 %) respondentů, kteří považují za záruku kvality 

v organizaci příslušné dokumenty, jako např. směrnice, instrukce, příručky kvality. Pouze 

2 (10,5 %) respondenti považují za záruku kvality v organizaci certifikáty kvality.  

Podle údajů z grafu č. 19 a 20 můžeme říci, že je ředitel střediska volného času 

zároveň zárukou kvality a kontrolorem kvality. V případě systému řízení kvality by podle 

odborné literatury měli být dokumenty spojené s kvalitou mnohem více v popředí, než jak 

to vyplývá z odpovědí respondentů uvedených v grafu 20. Pokud vezmeme v úvahu, že 

jsou respondenti ředitelé těchto organizací, označili sami sebe za záruku kvality organizace 

i za osobu provádějící kontrolu kvality v organizaci. Podle respondentů (ředitelů) jsou 

nejvyšší zárukou kvality organizace zaměstnanci, které si však sami vybírají, kontrolují, 

řídí, atd. Můžeme tedy říci, že pro ředitele jsou zárukou kvality zaměstnanci, ale za 

celkovou kvalitu organizace zodpovídá ředitel.  

Otázka č. 28 zjišťovala, zdali je z pohledu ředitelů středisek volného času kontrola 

kvality ze strany nadřízených orgánů dostatečná. Na tuto otázku bylo možné odpovědět na 

škále: ano, spíše ano, spíše ne, ne. 
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Otázka č. 28: Je podle Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů 

dostačující? 

 

Graf 21: Je podle Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů dostačující? 

Z grafu 21 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů považuje kontrolu 

kvality ze strany nadřízených orgánů 12 (63,2 %) respondentů za dostačující. Následuje 6 

(31,6 %) respondentů, kteří považují kontrolu kvality ze strany nadřízených orgánů za 

spíše dostačující. Pouze 1 (5,3 %) respondent považuje kontrolu kvality ze strany 

nadřízených orgánů za spíše nedostačující. 

Úkolem otázky č. 29 bylo zjistit, zdali je kontrola kvality ze strany nadřízených 

orgánů pro střediska volného času užitečná. Na tuto otázku bylo možné odpovědět na 

škále: ano, spíše ano, spíše ne, ne. 

Otázka č. 29: Je pro Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů užitečná? 

 

Graf 22: Je pro Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů užitečná? 

Z grafu 22 je zřejmé, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, považuje 7 

(36,8 %) respondentů kontrolu kvality ze strany nadřízených orgánů za užitečnou. 

Následuje 12 (63,2 %) respondentů, kteří považují kontrolu kvality ze strany nadřízených 

orgánů za spíše užitečnou. Žádný z respondentů nepovažuje kontrolu kvality ze strany 

nadřízených orgánů za spíše neužitečnou nebo za neužitečnou. 
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Otázka č. 27 zjišťovala, zdali se po každé kontrole nadřízeného orgánu zlepší 

kvalita v organizaci. Na tuto otázku bylo možné odpovědět na škále: ano, spíše ano, spíše 

ne, ne. 

Otázka č. 27: Zlepší se po každé kontrole nadřízeného orgánu kvalita ve Vaší 

organizaci? 

 

Graf 23: Zlepší se po každé kontrole nadřízeného orgánu kvalita ve Vaší organizaci? 

Z grafu 23 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů je 5 (26,3 %) 

respondentů přesvědčeno o tom, že se po každé kontrole nadřízeného orgánu zlepší kvalita 

v organizaci. Následuje 9 (47,4 %) respondentů, kteří odpověděli spíše ano, tedy kvalita 

v organizaci se po kontrole nadřízeného orgánu spíše zlepší. Dalších 5 (26,3 %) 

respondentů odpovědělo na tuto otázku spíše ne. Podle těchto respondentů se po kontrole 

nadřízeného orgánu kvalita v organizaci spíše nezlepší. 

Zdali využívají ředitelé středisek volného času výstupy z kontroly kvality (vnitřní  

i vnější) ke zlepšení stávající situace v organizaci zjišťovala otázka č. 30. Na tuto otázku 

bylo možné odpovědět na škále: ano, spíše ano, spíše ne, ne. 
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Otázka č. 30: Snažíte se využívat výstupy z kontroly kvality ke zlepšení stávající 

situace v organizaci? 

 

Graf 24: Snažíte se využívat výstupy z kontroly kvality ke zlepšení stávající situace 

v organizaci? 

Z grafu 24 je patrné, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů se 13 

respondentů snaží využívat výstupy z kontroly kvality ke zlepšení stávající situace 

v organizaci. Zbylých 6 respondentů se spíše snaží využívat výstupy z kontroly kvality ke 

zlepšení stávající situace v organizaci. Podle údajů v grafu 23 a grafu 24 můžeme říci, že 

se ředitelé snaží využívat výstupy z kontroly kvality ke zlepšení stávající situace 

v organizaci, není to však zárukou toho, že se situace opravdu zlepší. 

Otázka č. 24 zjišťovala, zdali ředitelé středisek volného času vnímají systém řízení 

kvality jako záruku neustálého zlepšování kvality organizace. 

Otázka č. 24: Je podle Vás zavedení systému řízení kvality zárukou neustálého 

zlepšování celé organizace? 

 

Graf 25: Je podle Vás zavedení systému řízení kvality zárukou neustálého zlepšování 

celé organizace? 

Z grafu 25 je zřejmé, že z celkového počtu 19 (100 %) respondentů považuje 10 (52,6 %) 

respondentů systém řízení kvality za záruku neustálého zlepšování kvality organizace. 

Dalších 9 (47,4 %) respondentů spíše považuje systém řízení kvality za záruku neustálého 
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zlepšování kvality organizace. Podle údajů uvedených v grafu 25 můžeme říci, že 

respondenti (ředitelé) považují systém řízení kvality v organizaci za přínosný. 

Úkolem otázek č. 33, 34, 35, 36, 37 bylo zjistit, jaké konkrétní modely řízení 

kvality využívají střediska volného času. Otázky č. 33 a 35 byly řetězcové. V závislosti na 

odpovědi respondenta na tuto otázku se otevíraly následující otázky. U otázky č. 33 a 35 

byly pouze 2 varianty odpovědí – Ano, Ne. Pokud respondent u otázky č. 33 odpověděl 

„ano“, byl přesměrován na otázku č. 34. Pokud respondent odpověděl „ne“, byl 

přesměrován na otázku č. 35. Pokud dále respondent odpověděl na otázku č. 35 „ano“, byl 

přesměrován na otázku č. 36. Pokud respondent na otázku č. 35 odpověděl „ne“, byl 

přesměrován na otázku č. 37. 

Otázka č. 33: Má Vaše organizace zavedené konkrétní modely řízení kvality? 

 

Graf 26: Má Vaše organizace zavedené konkrétní modely řízení kvality? 

Jak ukazuje graf 26, většina respondentů nevyužívá konkrétní model řízení kvality. 

Z celkového počtu 19 (100 %) respondentů, jich 18 (94,7 %) nevyužívá žádný model řízení 

kvality. Pouze 1 (5,3 %) respondent ve své odpovědi uvedl, že využívá konkrétní model 

řízení kvality v organizaci. 

Následuje otázka č. 34, která navazuje na odpověď „ano“ v otázce č. 33. Odpověď 

na otázku č. 34 je zobrazena v tabulce 2. 

Modely řízení kvality ve střediscích volného času 

Respondent Model řízení kvality 

Respondent 1  Kroužky kvality, Paretovo pravidlo (Pravidlo 80/20) 

Tab. 2: Modely řízení kvality ve střediscích volného času 
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V tabulce 2 můžeme vidět pouze jeden model řízení kvality, který je ve střediscích 

volného času využíván. Jde o Kroužky kvality a Paretovo pravidlo. Pouze v případě 

Kroužků kvality můžeme hovořit o modelu řízení kvality.  

Otázka č. 35 navazuje na odpověď „ne“ v otázce č. 33. Úkolem otázky č. 35 bylo 

zjistit, zdali by byl do budoucna problém se zavedením modelů řízení kvality. Na otázku 

č. 35 bylo možné odpovědět „ano“ či „ne“. 

Otázka č. 35: Byl by pro Vás do budoucna problém se zavedením modelu řízení 

kvality? 

 

Graf 27: Byl by pro Vás do budoucna problém se zavedením modelu řízení kvality? 

Z grafu 27 je zřejmé, že z celkového počtu 18 (100 %) respondentů, kteří 

odpovídali na tuto otázku, považují 2 (12,5 %) respondenti zavedení modelu řízení kvality 

za problematické. Následujících 16 (87,5 %) respondentů naopak nevidí v zavedení 

modelu řízení kvality žádný problém. 

Následuje otázka č. 36, která navazuje na odpověď „ano“ u otázky č. 35. Úkolem 

otázky č. 36 bylo zjistit, z jakých konkrétních důvodů nechtějí ředitelé středisek volného 

času zavádět modely řízení kvality. 
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Otázka č. 36: Jaké jsou Vaše konkrétní důvody pro nezavedení modelů řízení kvality 

ve Vaší organizaci? 

 

Graf 26: Jaké jsou Vaše konkrétní důvody pro nezavedení modelů řízení kvality ve 

Vaší organizaci? 

V této otázce mohli respondenti vybírat z více odpovědí, nebo mohli napsat svou 

vlastní odpověď. Z celkového počtu 2 (100 %) respondentů označili 2 (100 %) respondenti 

časovou náročnost jako důvod pro nezavedení modelu řízení kvality. Podle odborné 

literatury však systém řízení kvality naopak organizacím čas šetří. Zavádění modelů řízení 

kvality považuje za zbytečné 1 (50 %) respondent. Tato odpověď je vzhledem k odborné 

literatuře irelevantní a není potřeba jí dále rozvádět. Možnost vlastní odpovědi využil 1 (50 

%) respondent. Ten jako důvod pro nezavedení modelu řízení kvality uvedl: „Práce ve 

středisku volného času se nedá jednoduše rozškatulkovat, je třeba být flexibilní a kreativní, 

jeden model nestačí, je to souhrn opatření, který se průběžně vyvíjí a mění“. 

Otázka č. 37 navazovala na otázku č. 35 v případě, že respondenti odpověděli na 

otázku č. 35 „ne“. Úkolem této otázky bylo zjistit, v jakém časovém horizontu se chytají 

střediska volného času (respektive jejich ředitelé) zavést konkrétní model řízení kvality do 

chodu organizace. Respondenti měli u této otázky na výběr ze tří možností:  

1. Chystáme se model řízení kvalit zavést do dvou let.  

2. Chystáme se model řízení kvalit zavést do pěti let.  

3. Chystáme se model řízení kvalit zavést za déle než pět let. 
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Otázka č. 37: V jakém časovém horizontu se chystáte zavést konkrétní model 

řízení kvality ve Vaší organizaci? 

 

Graf 29: V jakém časovém horizontu se chystáte zavést konkrétní model řízení 

kvality ve Vaší organizaci? 

Z grafu 29 je patrné, že z celkového počtu 16 (100 %) respondentů, kteří 

odpovídali na tuto otázku, má 12 (75 %) respondentů zájem do dvou let zavést konkrétní 

model řízení kvality. Následují 2 (12,5 %) respondenti, kteří by chtěli model řízení kvality 

zavést do pěti let, a dále 2 (12,5 %) respondenti, kteří uvažují zavést model řízení kvality 

za déle než pět let. 

Podle výsledků z otázek týkajících se modelů řízení kvality můžeme říci, že 

z celkového počtu 19 (100 %) respondentů má 12 (63,2 %) respondentů zájem o zavedení 

modelů řízení kvality v poměrně krátkém časovém horizontu. Z těchto údajů tedy vyplývá, 

že zde existuje potenciál inovovat současný stav systému řízení kvality v těchto 

organizacích. 

  

12 

2 2 

0 

5 

10 

15 

Do dvou let 

Do pěti let 

Déle než za pět let 



76 

 

Vyhodnocení rozhovorů se zřizovateli 

Hodnocení kvality střediska volného času ze strany zřizovatele. 

Z celkového počtu pěti zřizovatelů, se kterými byl prováděn rozhovor, hodnotí 

kvalitu střediska volného 5 zřizovatelů.  

Jakým způsobem je hodnocena kvalita střediska volného času ze strany zřizovatele. 

 Zde se dva zřizovatelé shodují v tom, že hodnotí kvalitu domu dětí a mládeže na 

základě autoevaluačního tiskopisu, kde jsou předem stanovená kritéria od zřizovatele, na 

základě kterých se hodnocení provádí. Dále se dva zřizovatelé shodují v tom, že provádí 

hodnocení kvality domu dětí a mládeže na základě inspekční zprávy České školní 

inspekce. Následuje shoda dvou zřizovatelů v hodnocení kvality na základě výroční 

zprávy. Jeden zřizovatel hodnotí kvalitu domu dětí a mládeže na školské komisy. Jeden 

zřizovatel hodnotí kvalitu na základě průběžného setkávání se s činností domu dětí  

a mládeže.  

Jaká jsou kritéria hodnocení kvality střediska volného času ze strany zřizovatele. 

Nejčastěji zřizovatel hodnotí kvalitu organizace podle počtu nabídky zájmových 

útvarů, jaký počet akcí pro veřejnost pořádají a jaký je počet účastníků zájmového 

vzdělávání. Na těchto bodech se shodlo všech 5 dotazovaných zřizovatelů. Dalšími kritérii 

hodnocení kvality jsou: čerpání dotací (2), nové nápady na zájmovou činnost (1), 

vzdělávání ředitele (1), přijaté stížnosti (1) a výsledky inspekční správy České školní 

inspekce (1). 

Jak často zřizovatel hodnotí kvalitu střediska volného času. 

Zde se tři zřizovatelé shodli na tom, že kvalitu organizace hodnotí dvakrát za rok. 

Dva zřizovatelé hodnotí kvalitu organizace pouze jedenkrát ročně. 

Odměňování za kvalitu ze strany zřizovatele. 

Zde se všichni zřizovatelé shodli na tom, že kvalitu odměňují. 

Následovali otázky, které zjišťovali, zdali zřizovatel odměňuje kvalitu organizace, 

nebo pouze kvalitu ředitele a jakým způsobem probíhá odměňování za kvalitu. 
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Zde se všichni respondenti shodli na tom, že odměňují pouze kvalitu ředitele. 

Kvalitu organizace neodměňuje žádný z dotazovaných zřizovatelů. Všichni dotazovaní 

zřizovatelé se dále shodli na tom, že odměna má pouze finanční podobu. 

Jak se snaží zřizovatel zasahovat střediskům volného časz do řízení kvality. 

Jeden ze zřizovatelů uvedl, že zasahuje do řízení kvality pouze v případě, pokud 

mají výhrady k činnosti organizace. Další zřizovatel zasahuje do řízení kvality pouze 

v případě, pokud se objeví ukazatelé jako například: pokles počtu akcí pro veřejnost, 

pokles počtu zájmových útvarů, pokles počtu účastníků zájmového vzdělávání. Následuje 

zřizovatel, který komunikuje s ředitelem každý měsíc na školské komisi, kde se případně 

řeší i problematika řízení kvality. Další zřizovatel se snaží udržovat v těsném kontaktu 

s organizací i činností organizace a na základě rozhovoru mezi ředitelem a zřizovatelem se 

pak korigují případné výhrady ze strany zřizovatele. Jeden zřizovatel uvedl, že do řízení 

kvality nezasahuje, ale probíhá zde vždy vzájemná diskuse. Můžeme tedy říci, že všichni 

zřizovatelé se středisky volného času komunikují a v některých případech i zasahují do 

jeho činnosti. Míra zásahu je zde rozdílná a v některých případech závisí na spokojenosti 

zřizovatele s výstupy činnosti střediska volného času. 

Vyhodnocení rozhovoru s Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce nemá v Ústeckém kraji specialistu na zájmové vzdělávání. 

Z tohoto důvodu byl rozhovor realizován s nejvyšším představitelem České školní 

inspekce v Ústeckém kraji. Úkolem tohoto rozhovoru bylo ověřit výsledky dotazníkového 

šetření z pohledu nadřízeného orgánu – České školní inspekce. 

Pohled české školní inspekce na řízení kvality zájmového vzdělávání ve střediscích 

volného času. 

Kritéria hodnocení vznikla již před několika lety a jsou platná od doby vzniku až do 

současnosti v téměř nezměněné podobě. Pokud zde probíhaly nějaké změny, jsou 

minimální. Informant neuvedl, kdy kritéria vznikla, ale na stránkách České školní inspekce 

jsou první kritéria hodnocení zveřejněna již od roku 2010. Informant nedokázal odpovědět, 

z čeho vycházela Česká školní inspekce při formulování kritérií kvality, jelikož v procesu 

tvorby kritérií nefiguroval. Dokázal pouze říci, že tvorba kritérií hodnocení probíhala na 

úrovni ústředí České školní inspekce, které se nachází v Praze a zaštiťuje činnost České 
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školní inspekce v celé České republice. Proces tvorby kritérií hodnocení probíhal v celých 

pracovních skupinách, kde byli zástupci ze všech oblastí vzdělávání, tedy i ze zájmového. 

 Podle České školní inspekce nepoužívá žádné ze středisek volného času 

v Ústeckém kraji profesionální systém řízení kvality („ani CAF, ani ISO, ani 

Benchmarking“, poznamenal informant). Podle České školní inspekce nejčastěji střediska 

volného času využívají jednoduché SWOT analýzy, na základě kterých pak stanovují další 

své záměry a cíle. Podle České školní inspekce je pro střediska volného času příležitost 

v kritériích hodnocení České školní inspekce. Informant poznamenává: „Jedná se sice  

o externí hodnocení, ale kritéria jsou zveřejněna, jsou zveřejněny jednotlivé indikátory, 

které při jejich naplnění vedou k výbornému hodnocení. To znamená, že středisko volného 

času ví, co musí splňovat, co se od něj očekává.“ 

Informant nedokázal identifikovat, proč střediska volného času nejčastěji při 

formulování politiky kvality vycházejí z potřeb klientů, pak z vlastní intuice a zkušeností, 

dále ze strategických dokumentů a až na posledním místě z kritérií České školní inspekce. 

Podle informanta to může být způsobeno tím, že se k nim kritéria hodnocení České školní 

inspekce ještě nedostala, nebo to nevzali za své anebo necítí potřebu se podle nich řídit. 

Podle zástupce České školní inspekce má smysl pracovat na zavedení systému 

řízení kvality ve střediscích volného času. Lépe si uvědomí, co chtějí, jak to chtějí. 

Zároveň zde vzniká i prostor, aby se ředitelé vzdělávali a posouvali organizaci dále. Podle 

informanta se v současné době střediska volného času více soustředí na potřeby klientů (co 

po nich chtějí rodiče a uchazeči o zájmové vzdělávání), ale méně myslí strategicky. Aby se 

tyto organizace mohly dále rozvíjet, musí se více zaměřit na strategické plánování. Česká 

školní inspekce vidí budoucnost v tom, že si systémy řízení kvality budou střediska 

volného času nastavovat sami. Jako příklad metody řízení kvality v organizaci uvádí 

Benchmarking. Zároveň informant poznamenává, že některé modely nejsou pro školství 

příliš vhodné a nemusí zaručovat kvalitu v procesech organizace (například ISO). 
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3.4 Shrnutí výsledků výzkumné části 

Dotazníkové šetření 

V dotazníkovém šetření odpovídalo celkem 19 respondentů (ředitelů středisek 

volného času). Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že ředitelé středisek volného 

času mají spíše formulovanou politiku kvality. Při formulování politiky kvality nejvíce 

vycházejí z potřeb klientů, vlastní intuice a zkušeností. Méně pak vycházejí ze 

strategických dokumentů a z kritérií hodnocení České školní inspekce. Většina středisek 

volného času (13) má spíše vymezené cíle kvality. Ostatní střediska volného času (6) mají 

cíle kvality jasně vymezené. Střediska volného času při určování cílů kvality nejčastěji 

vycházejí z potřeb svých klientů (7). Dále vycházejí z potřeb zřizovatele (3), ze  SWOT 

analýzy (3), z vlastních zkušeností (3), ze školního vzdělávacího programu (2), z platné 

legislativy (2), ze vzdělání pedagogických pracovníků (2), z koncepce rozvoje organizace 

(1), z aktuálního stavu a potřeb organizace (1), z konkrétních cílů jejich zařízení (1), 

z požadavků zaměstnanců (1), ze spokojenosti klienta (1), z jasných pravidel (1), ze 

stávající situace, z podpory sponzorů a dobrovolníků (1). Na dosahování cílů kvality má 

podle respondentů největší vliv kvalita zaměstnanců (vliv 94,2%). Dále na něj mají vliv 

poskytnuté finanční prostředky (vliv 83,7 %), zřizovatel (vliv 77,9 %) a nakonec Česká 

školní inspekce (vliv 71,6 %). Většina ředitelů středisek volného času považuje poskytnuté 

finanční prostředky ze strany zřizovatele za spíše dostatečné (11). Pouze 2 ředitelé 

považují poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele za dostatečné. Dalších 6 

ředitelů považuje poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele za nedostatečné. 

Nejčastějším (18) způsobem sdílení kritérií kvality uvnitř organizace je podle respondentů 

sdílení prostřednictvím porad, schůzek atd. Druhým nejčastějším způsobem je elektronická 

pošta, sociální sítě atp. Následuje sdílení kritérií kvality prostřednictvím písemných 

dokumentů. Pouze jeden respondent vybral jako způsob sdílení kritérií kvality uvnitř 

organizace vzájemné neformální setkávání zaměstnanců. Pouze 1 respondent je 

přesvědčen, že úspěšnost sdílení kritérií v organizaci dosahuje 100%. Následuje  

5 respondentů, kteří úspěšnost sdílení kritérií hodnotí 90 %, 11 respondentů 80 %,  

1 respondent 70 % a 1 respondent 50%. Následující otázka zjišťovala způsob sdílení 

kritérií kvality s veřejností. Nejčastěji jsou kritéria kvality s veřejností sdílena 

prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím zaměstnanců, prostřednictvím 
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sociálních sítí a prostřednictvím letáků, billboardů, poutačů. Méně jsou kritéria kvality 

sdílena prostřednictvím besed, veřejných akcí atp. Pouze ve 4 případech sdílí respondenti 

kritéria kvality s veřejností prostřednictvím certifikátů kvality. Jeden respondent zde ve 

vlastní odpovědi vybral za způsob sdílení kvality s veřejností ankety. Pouze jeden 

respondent označil míru úspěšnosti sdílení kritérií kvality s veřejností za 100%. Další 3 

respondenti ji označili za 90%. Následovala největší míra shody, kde 10 respondentů 

považuje úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností za 80 %. Dále pak 3 respondenti 

považují úspěšnost za 70 % a 2 respondenti za 60 %. Otázka č. 26 zjišťovala, zdali 

ředitelům středisek volného času zasahují do řízení kvality nadřízené orgány. Zde se 12 

ředitelů shodlo, že jim do řízení kvality nadřízené orgány nezasahují. Pouze jeden ředitel 

uvedl, že jim nadřízené orgány do řízení kvality spíše nezasahují. Dalších 5 respondentů 

uvedlo, že jim nadřízené orgány do řízení kvality spíše zasahují. Jeden respondent uvedl, 

že mu nadřízené orgány do řízení kvality zasahují. 

Následovaly otázky, které zjišťovaly, jaký význam přikládají střediska volného 

času kvalitě poskytovaného vzdělávání. Většina (18) respondentů se shodla na tom, že je 

v souvislosti se zájmovým vzděláváním důležité klást důraz na jeho kvalitu. Dále se 16 

respondentů shodlo na tom, že má kvalita klíčový význam pro samotné fungování 

organizace. Většina (14) ředitelů středisek volného času se také snaží o to, aby byly 

všechny poskytované služby v porovnání s ostatními ty nejlepší. Žádný z ředitelů středisek 

volného času neuvedl, že by všechny služby, které toto zařízení poskytuje, byly pouze 

kvalitní. Z celkového počtu 19 respondentů 6 uvádí, že 90% poskytovaných služeb jsou 

kvalitní. Dále 5 respondentů uvádí, že 80 % poskytovaných služeb jsou kvalitní. Následují 

2 respondenti, kteří považují 70 % poskytovaných služeb za kvalitní. Poměrně překvapivě 

zde 5 respondentů hodnotí pouze 60 % poskytovaných služeb za kvalitní a 1 respondent 

dokonce pouze 50 % poskytovaných služeb za kvalitní. Kontrolu kvality ve střediscích 

volného času provádí nejčastěji sám ředitel (19). Dále pak kontrolu kvality provádí 

nadřízené orgány (11) a osoba pověřená kontrolou kvality v organizaci (10). Jeden ředitel 

uvedl kontrolu kvality prostřednictvím SRPD (Sdružení rodičů a přátel domu dětí  

a mládeže). Podle ředitelů jsou největší zárukou kvality v organizaci zaměstnanci (17), 

dále ředitel (14) a jméno organizace (14). Méně považují ředitelé za záruku kvality 

dokumenty, jako například směrnice, instrukce, příručky kvality (6). Na posledním místě 
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uvedli ředitelé jako záruku kvality certifikáty kvality. Většina respondentů (12) považuje 

kontrolu kvality ze strany nadřízených orgánů za dostačující. Za spíše dostačující jí 

považuje 6 respondentů a za spíše nedostačující pouze 1 respondent. Kontrolu kvality ze 

strany nadřízených orgánů považuje 12 ředitelů středisek volného času za spíše užitečnou  

a 7 respondentů za užitečnou. Z celkového počtu 19 respondentů se 13 snaží využívat 

výstupy z kontroly (vnitřní i vnější) ke zlepšení stávající situace v organizaci  

a 6 respondentů se snaží spíše využívat výstupy z kontroly ke zlepšení stávající situace 

v organizaci. Že se po každé kontrole nadřízeného orgánu zlepší kvalita v organizaci, 

odpovědělo pouze 5 respondentů. Dalších 9 respondentů odpovědělo, že se po kontrole 

nadřízeného orgánu kvalita v organizaci spíše zlepší. Poměrně překvapivě zde  

5 respondentů odpovědělo, že se po kontrole nadřízeného orgánu kvalita v organizaci spíše 

nezlepší. 

V následujících otázkách bylo zjišťováno, jaké nástroje řízení kvality střediska 

volného času využívají. Zavedení systému řízení kvality je podle 10 respondentů zárukou 

neustálého zlepšování kvality celé organizace. Dalších 9 respondentů zde uvedlo, že 

systém řízení kvality je spíše zárukou neustálého zlepšování celé organizace. Z celkového 

počtu 19 respondentů, má pouze 1 respondent zavedený konkrétní model řízení kvality. 

Tento respondent ve své organizaci využívá Kroužků kvality. Ostatní (18) respondenti 

žádný konkrétní model nebo nástroj řízení kvality nemají. Pro 16 ředitelů středisek 

volného času by do budoucna nebyl problém zavést konkrétní modely řízení kvality do 

chodu organizace. Další 2 respondenti považují model řízení kvality za příliš časově 

náročný či dokonce zbytečný. Ze 14 respondentů, pro které by nebyl problém zavést model 

řízení kvality, se 12 respondentů chystá zavést konkrétní model řízení kvality do dvou let, 

2 respondenti do pěti let a 2 respondenti za déle než za pět let. 

Rozhovor se zřizovateli 

V rozhovorech, které sloužily jako doplňková metoda, odpovídalo 5 zřizovatelů a 1 

zástupce České školní inspekce. 

 Z celkového počtu 5 zřizovatelů hodnotí kvalitu domu dětí a mládeže 5 

zřizovatelů. Kvalitu střediska volného času hodnotí zřizovatelé na základě autoevaluačního 

tiskopisu pro ředitele (3), dále na základě inspekční zprávy České školní inspekce (2), na 

základě výroční zprávy (2), prostřednictvím školské komise (1), na základě průběžného 
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setkávání se s činností střediska volného času (1). Nejčastějším hodnotícím kritériem 

kvality jsou pro zřizovatele ukazatelé jako počet nabídky zájmových útvarů (5), počet 

pořádaných akcí pro veřejnost (5), jaký je počet účastníků zájmového vzdělávání (5), jak 

se jim daří čerpat dotace (2), jaké jsou přijaté stížnosti (1), nové nápady na zájmovou 

činnost (1), výsledky inspekční správy České školní inspekce (1), vzdělávání ředitele (1). 

Zřizovatel hodnotí kvalitu organizace nejčastěji 2 krát za rok (3). Další 2 zřizovatelé 

hodnotí kvalitu organizace pouze 1 krát ročně. Všichni zřizovatelé odměňují kvalitu, nikdo 

však neodměňuje kvalitu organizace jako takové, ale pouze kvalitu ředitele, a to finančně. 

Co se týče zasahování do řízení kvality, shodli se všichni zřizovatelé na tom, že zde vždy 

probíhá vzájemná diskuse. Zřizovatel sděluje řediteli své požadavky na činnost střediska, 

výhrady k činnosti střediska, atp. Určitá míra zásahu do řízení kvality zde tedy existuje. 

Zřizovatel zasahuje do řízení kvality více, pokud se zde objeví ukazatelé jako například 

menší počet účastníků zájmového vzdělávání, pokles počtu zájmových útvarů, menší počet 

akcí pro veřejnost. 

Rozhovor Česká školní inspekce 

Česká školní inspekce provádí hodnocení kvality středisek volného času na základě 

kritérií hodnocení, která platí již od roku 2010. V těchto kritériích proběhly od té doby 

pouze dílčí úpravy. Kritéria vznikala v pracovních skupinách, kde byli zástupci zájmového 

vzdělávání. Podle České školní inspekce střediska volného času nevyužívají žádný 

profesionální systém řízení kvality. Jediný způsob strategické analýzy, kterou střediska 

volného času využívají, je SWOT analýza. Jako příležitost ke zlepšení kvality 

ve střediscích volného času vidí Česká školní inspekce kritéria hodnocení České školní 

inspekce. Výhodou těchto kritérií je, že jsou veřejná, jsou zveřejněny jednotlivé indikátory, 

které při jejich naplnění vedou k výbornému hodnocení.  Střediska volného času formulují 

svou politiku kvality podle kritérií české školní inspekce až na posledním místě, což může 

být způsobeno tím, že se k nim kritéria hodnocení nedostala, nebo to nevzaly za své anebo 

necítí potřebu se podle nich řídit. Podle České školní inspekce má smysl pracovat na 

zavedení systému řízení kvality ve střediscích volného času. Střediska volného času si lépe 

uvědomí, co chtějí, jak to chtějí a zároveň vzniká prostor pro vzdělávání ředitelů, kteří 

mohou organizaci posouvat dál. Česká školní inspekce potvrdila výsledky dotazníkového 

šetření, ze kterého vyplynulo, že se střediska volného času soustředí na potřeby klientů 
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zájmového vzdělávání a méně myslí strategicky. Pro budoucí rozvoj těchto organizací je 

klíčové zaměřit se na strategické plánování. Česká školní inspekce spatřuje budoucnost 

těchto zařízení v tom, že si systémy řízení kvality budou střediska volného času nastavovat 

sama podle vlastních potřeb. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo odhalit skutečný stav řízení kvality zájmového 

vzdělávání ve střediscích volného času a nalézt možnosti inovace. Cíl diplomové práce 

byl naplněn. K jeho naplnění byly zvoleny následující 3 výzkumné otázky:  

1. Jaký význam přikládají střediska volného času kvalitě poskytovaného 

vzdělávání? 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že politika kvality a cíle kvality jsou ve 

střediscích volného času spíše jasně vymezené, přičemž pouze 4 střediska (z celkového 

počtu 19) mají jasně formulovanou politiku kvality a 6 středisek má jasně vymezené cíle 

kvality. Při formulování politiky kvality vycházejí střediska volného času nejčastěji 

z potřeb svých klientů, vlastních zkušeností a intuice. Méně využívají strategické 

dokumenty nebo kritéria hodnocení České školní inspekce. Střediska volného času při 

vymezování cílů kvality nejčastěji vycházejí z potřeb svých klientů. Dále vycházejí ze 

Školního vzdělávacího programu, ze SWOT analýzy, z požadavků zřizovatele, z vlastních 

zkušeností. Na dosahování cílů kvality má podle respondentů největší vliv kvalita 

zaměstnanců a poskytnuté finanční prostředky. Úspěšnost sdílení kritérií kvality uvnitř 

organizace je v průměru 81,6 %. Nejčastěji jsou kritéria kvality uvnitř organizace sdílena 

prostřednictvím porad, schůzek, dále pak prostřednictvím písemných dokumentů, 

elektronické pošty, sociálních sítí.  Úspěšnost sdílení kritérií kvality s veřejností je 

v průměru 78,9 %. Kritéria kvality jsou s veřejností nejčastěji sdílena prostřednictvím 

webových stránek, sociálních sítí, letáků, billboardů, poutačů a prostřednictvím 

zaměstnanců. Většina respondentů je přesvědčena o tom, že má kvalita zásadní význam 

pro samotné fungování organizace. Kvalita je pro ně hlavní prioritou a významným 

prvkem v souvislosti s poskytovaným vzděláváním. Žádné ze středisek volného času 

nepovažuje všechny své služby za kvalitní. Dokonce 5 respondentů uvedlo, že pouze 60% 

poskytovaných služeb jsou kvalitní. U ostatních 40 % služeb tedy tolerují jejich nekvalitu 

nebo nejsou schopni kvalitu zlepšit. Všichni respondenti se shodli na tom, že kontrolu 

kvality v organizaci provádí nejčastěji ředitel. Dále pak nadřízené orgány a osoba pověřená 

kontrolou kvality v organizaci. Největší zárukou kvality jsou podle respondentů 

zaměstnanci. Následuje ředitel, jméno organizace, příslušné dokumenty (směrnice, 
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instrukce, příručky kvality) a až na posledním místě certifikáty kvality. Kontrola ze strany 

nadřízených orgánů je pro střediska volné času užitečná nebo spíše užitečná. Střediska 

volného času se snaží využívat nebo spíše využívat výstupy z kontroly kvality nadřízených 

orgánů. Pouze 5 respondentů uvedlo, že se po každé kontrole nadřízeného orgánu zlepší 

kvalita v organizaci. Dalších 9 respondentů uvedlo, že se kvalita spíše zlepší a 5 

respondentů, že se kvalita spíše nezlepší. V případě, že se po kontrole nadřízeného orgánu 

nezlepší stávající situace v organizaci, stává se taková kontrola zbytečnou. Chyba může být 

jak na straně nadřízeného orgánu, který dostatečně nezajišťuje dohled nad odstraněním 

zjištěných nedostatků, tak na straně ředitele organizace. Z těchto výsledků vyplývá, že 

v některých střediscích volného času chybí již samotná kvalita řízení této organizace. Dále 

můžeme říci, že si všichni respondenti uvědomují význam kvality, avšak s kvalitou pracují 

pouze intuitivně a nestrategicky. Orientují se na krátkodobé cíle, které nejčastěji vychází 

z potřeb klientů. To potvrzují i výsledky z rozhovorů s Českou školní inspekcí. 

2. Jaké nástroje řízení kvality střediska volného času využívají? 

Většina respondentů (10) souhlasí s tím, že je zavedení systému řízení kvality 

zárukou neustálého zlepšování celé organizace. Pouze 1 respondent využívá konkrétní 

nástroj řízení kvality, a to kroužky kvality. Ostatních 18 respondentů dosud žádný nástroj 

řízení kvality nevyužívá. Z 18 respondentů, kteří dosud nevyužívají konkrétní nástroj 

řízení kvality, se 12 z nich chystá do dvou let zavést konkrétní nástroj řízení kvality do 

chodu organizace. Z těchto výsledků vyplývá, že zde existuje potenciál inovovat současný 

stav řízení kvality a to v poměrně krátkém časovém horizontu. Česká školní inspekce vidí 

budoucnost v tom, že si střediska volného času budou systém řízení kvality nastavovat 

sama podle vlastních potřeb.  

3. Jak střediskům volného času zasahují do řízení kvality jejich nadřízené 

orgány? 

Podle výsledků dotazníkového šetření se většina respondentů (12) shodla na tom, 

že jim nadřízené orgány do řízení kvality spíše nezasahují. Dalším pěti respondentům do 

řízení kvality nadřízené orgány spíše zasahují. V případě jednoho respondenta nadřízené 

orgány do řízení kvality nezasahují vůbec a jednomu respondentovi do řízení kvality 

zasahují. Z rozhovorů se zřizovateli vyplynulo, že zde vždy existuje nějaká míra zásahu do 
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řízení kvality. Výraznější zásahy však zřizovatel provádí až v případě, pokud má výhrady 

k činnosti organizace. Zároveň veškerou činnost organizace vnímá zřizovatel jako práci 

ředitele, kterého na základě výsledků i odměňuje. Nejčastějším kritériem kvality jsou pro 

zřizovatele kvantitativní ukazatelé jako například počet zájmových útvarů, počet akcí pro 

veřejnost, počet klientů zájmového vzdělávání. Hodnocení organizace provádí zřizovatel 

jednou až dvakrát ročně. 

Současný stav řízení kvality zájmového vzdělávání ve střediscích volného času 

vychází z potřeb klientů, vlastní intuice a zkušeností. Řízení kvality zde postrádá 

systémovost. Ředitelům chybí strategické myšlení, které by organizaci pomohlo 

dlouhodobě plánovat svou činnost – uvědomit si, co chci, jak to chci a co pro to musím 

udělat. Vzhledem k tomu, že ani jeden ředitel neuvedl, že by všechny poskytované služby 

byly kvalitní a zároveň se považuje za osobu, která provádí kontrolu kvality v organizaci  

(a zodpovídá za kvalitu v organizaci), je pravděpodobné, že selhává v některých ze svých 

manažerských funkcí. Tomu by mohlo napomoci vzdělávání ředitelů v oblasti školského 

managementu. Značná část respondentů zde uvádí, že se v poměrně krátkém časovém 

horizontu chystá zavádět konkrétní modely řízení kvality do chodu organizace. Možnosti 

inovace současného stavu jsou tedy nejen ve zlepšení strategického plánování středisek 

volného času, ale také hledání a zavádění vhodných modelů do chodu těchto organizací.  

Doporučení pro ředitelé středisek volného času, kteří by mohli zkvalitnit  

a zefektivnit výstupy zájmového vzdělávání, jsou následující: 

 navázat spolupráci s ostatními středisky volného času, 

 snažit se nalézt vhodný model řízení kvality pro střediska volného času a sdílet své 

poznatky s ostatními organizacemi, 

 pracovat lépe s kritérii hodnocení České školní inspekce, 

 zlepšit strategické plánování, 

 zlepšit práci s výstupy z kontrol, 

 vzdělávat se v oblasti školského managementu a tím zlepšit kvalitu a efektivitu 

manažerských funkcí. 

Podle mého názoru mohou být výstupy této diplomové práce základem pro další 

výzkum týkající se řízení kvality zájmového vzdělávání ve střediscích volného 
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času. Zároveň mohou tyto poznatky sloužit jako obohacení teorie, která zatím v oblasti 

řízení kvality zájmového vzdělávání není tak rozsáhlá. 
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Příloha 1: Seznam středisek volného času v Ústeckém kraji 

      soukromé   

      krajské   

      obecní   

      církevní   

     OKRES ÚSTÍ NAD LABEM 

Název 

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace 

  

OKRES LOUNY 

Název 

Dům dětí a mládeže Postoloprty 

Dům dětí a mládeže Žatec 

Základní škola T. G. Masaryka Podbořany - Dům dětí a mládeže 

     OKRES TEPLICE 

Název 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov (Centrum volného 

času) 

Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace  

Dům dětí a mládeže Bílina 

Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka  

Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace  

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže Osek, okres Teplice  

     OKRES MOST 

Název 

Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 

  

OKRES CHOMUTOV 

Název 

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov  

Dům dětí a mládeže Jirkov 

Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381  

Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace  

     



 

 

 

OKRES DĚČÍN 

Název 

Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice  

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace  

Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace  

Dům dětí a mládeže Rumburk 

Gymnázium Varnsdorf 

Schrödingerův Institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek 

  Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace  

  Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí 

     OKRES LITOMĚŘICE 

Název 

Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské náměstí 1 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863  

Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375 

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803  

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.  

Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice 

Základní škola Aloise Klára Úštěk  

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

příspěvková org. 

Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace 

 

  



 

 

Příloha 2: Dotazník 

Řízení kvality zájmového vzdělávání v Ústeckém kraji 

1. Víte, co je politika kvality? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

2. Je politika kvality obsahem diskurzu ve Vaší organizaci? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

3. Má Vaše organizace jasně vymezenou politiku kvality? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

4. Při formulování politiky kvality naší organizace nejvíce vycházíme z kritérií České 

školní inspekce. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

5. Při formulování politiky kvality naší organizace nejvíce vycházíme ze strategických 

dokumentů. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

6. Při formulování politiky kvality naší organizace nejvíce vycházíme z potřeb našich 

klientů. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

7. Při formulování politiky kvality naší organizace vycházíme z vlastní intuice  

a zkušeností. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

8. Má Vaše organizace jasně vymezené cíle kvality? 

 Ano 



 

 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

9. Z čeho vycházíte při určování cíle kvality vaší organizace? 

 vlastní odpověď 

10. Při dosahování cílů kvality nás ovlivňují poskytnuté finanční prostředky. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

11. Při dosahování cílů kvality nás ovlivňuje zřizovatel. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

12. Při dosahování cílů kvality nás ovlivňuje Česká školní inspekce. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

13. Na dosahování cílů kvality naší organizace má vliv kvalita našich zaměstnanců. 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

14. Jsou pro Vás poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele dostatečné? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

15. Jakým způsobem jsou uvnitř Vaší organizace sdílena kritéria kvality? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

 Prostřednictvím písemných dokumentů  

 Prostřednictvím porad, schůzek, atp. 

 Prostřednictvím jiných medií (elektronická počta, skype, sociální sítě atp.) 

 Vlastní odpověď 

16. Jakým způsobem sdílíte kritéria kvality Vaší organizace s veřejností? 

 Prostřednictvím sociálních sítí 

 Prostřednictvím webových stránek 

 Prostřednictvím certifikátů kvality 

 Prostřednictvím letáků, billboardů, poutačů 

 Prostřednictvím besed atp. 

 Prostřednictvím zaměstnanců 



 

 

 Vlastní odpověď 

17. Myslíte si, že se Vám daří sdílet kritéria kvality uvnitř organizace? 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

18. Myslíte si, že se Vám daří sdílet kvalitu Vaší organizace s veřejností? 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

19. Myslíte si, že veřejnost zajímá kvalita Vaší organizace? 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

20. Na kolikátém místě je pro Vás spokojenost klientů z hlediska priorit Vaší 

organizace? 

 Na prvním 

 Na druhém 

 Někde uprostřed 

 Spíše na posledním místě 

 Na posledním místě 

21. Snažíte se o to, aby vaše služby byly v porovnání s ostatními ty nejlepší? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

22. Myslíte si, že je v souvislosti se zájmovým vzděláváním ve střediscích volného času 

důležité klást důraz na kvalitu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

23. Má kvalita Vašich služeb klíčový význam pro samotné fungování organizace? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 



 

 

24. Je podle Vás zavedení systému řízení kvality zárukou neustálého zlepšování celé 

organizace? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

25. Kdo ve vaší organizaci provádí kontrolu kvality poskytovaných služeb? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

 Osoba pověřená řízením kvality v organizaci 

 Externí kontroly (ČŠI, MěÚ) 

 Ředitel 

 Nikdo 

 Vlastní odpověď 

26. Jak moc Vám do řízení kvality zasahují nadřízené orgány? 

 Nezasahují 

 Spíše nezasahují 

 Spíše zasahují 

 Zasahují 

27. Zlepší se po každém auditu nadřízeného orgánu kvalita ve Vaší organizaci? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

28. Je podle Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů dostačující? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

29. Je pro Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů užitečná? 

 Ano 

 Spíše ano 



 

 

 Spíše ne 

 Ne 

30. Snažíte se využívat výstupy z kontroly kvality ke zlepšení stávající situace 

v organizaci? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

31. Jsou všechny Vaše služby pouze kvalitní? 

Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano 

32. Co anebo kdo je ve Vaší organizaci záruka kvality? (můžete vybrat více odpovědí) 

 Ředitel 

 Jméno naší organizace 

 Příslušné dokumenty (směrnice, instrukce, příručky kvality) 

 Zaměstnanci 

 Certifikáty kvality 

 Nadřízené orgány 

 Vlastní odpověď 

33. Má Vaše organizace zavedené konkrétní modely řízení kvality? 

 Ano 

 Ne 

33.(Ano) Jaké konkrétně? Prosím vypište. 

 Vlastní odpověď 

33. (Ne) Pokud dosud nepoužíváte žádný model řízení kvlaity, byl by pro Vás do 

budoucna problém s jeho zavedením? 

 Ano 

 Ne 

33. (Ne – Ano) Jaké jsou Vaše konkrétní důvody? (můžete vybrat více odpovědí) 

 Příliš časově náročné 

 Zbytečné 

 Personálně náročné 



 

 

 Příliš složité 

 Finančně nákladné 

 Vlastní odpověď 

33. (Ne – Ne) V jakém časovém horizontu se chystáte zavést konkrétní model řízení 

kvality ve Vaší organizaci? 

 Do dvou let 

 Do pěti let 

 Déle než za pět let 

38. Kolik má Vaše organizace interních zaměstnanců? 

 Vlastní odpověď 

39. Kolik má Vaše organizace externích zaměstnanců? 

 Vlastní odpověď 

40. Jaký počet obyvatel má obec, ve které Vaše organizace působí? 

 5-10 tis. 

 10 – 15 tis. 

 15  - 20 tis.  

 20 – 25 tis.  

 25 – 30 tis.  

 30 – 35 tis.  

 35 – 40 tis. 

 40 – 45 tis.  

 45 – 50 tis. 

 50 – 55 tis. 

 55 – 60 tis.  

 60 – 65 tis. 

 65 – 70 tis. 

 70 – 75 tis.  

 75 – 80 tis. 

 80 – 85 tis. 

 85 – 90 tis. 

 90 – 100 tis.  



 

 

Příloha 3: Otázky do rozhovoru s Českou školní inspekcí 

1. Z čeho vycházíte při formulování kritérií hodnocení – komunikujete při tomto procesu 

se středisky volného času? Jakým způsobem? – a se zřizovateli? Jakým způsobem? 

2. Z čeho si myslíte, že při formulování politiky kvality nejčastěji domy dětí a mládeže 

vycházejí?  

3. Co říkáte tomu, že domy dětí a mládeže vycházejí z kritérií české školní inspekce spíše 

průměrně? Nejčastěji vycházejí z potřeb klientů, pak z vlastní intuice a zkušeností, dále ze 

strategických dokumentů a až na posledním místě z kritérií české školní inspekce, čím je to 

podle Vás způsobeno? 

4. Čím je podle Vás způsobeno, že na škále užitečné, spíše užitečné, spíše neužitečné, 

neužitečné jsou pro DDM výstupy kontroly ČŠI „spíše užitečné“? 

5. Vidíte smysl v tom, pracovat na zavedení systému řízení kvality ve střediscích volného 

času? Projevuje se zavedení systému řízení kvality na kvalitě výstupu vzdělávání? 

Příloha 4: Otázky do rozhovoru se zřizovateli 

1. Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?  

 jakým způsobem? (rozhovor, test,….) 

 Jaká jsou kritéria hodnocení kvality? „co vás na tom zajímá“ 

 jak často hodnotíte kvalitu této organizace? 

2. Odměňujete kvalitu? 

 odměňujete kvalitu organizace? 

 odměňujete kvalitu ředitele? 

 Jak? (finančně, materiálně, jiný způsob) 

3. Snažíte se nějak ovlivňovat řízení kvality těchto zařízení? 

  



 

 

Příloha 5: Přepis rozhovorů 

Přepis rozhovorů 

 

Zřizovatel 1 

Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“ 

Informant: „Ano, určitě hodnotíme kvalitu, ale spíš kvalitu spojenou s prací pani 

ředitelky.“ 

Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“ 

Informant: „Je to na základě rozhovoru a podkladu od paní ředitelky, my máme kritéria, 

který jsme si stanovili jako zřizovatel, ty jí předložíme na základě toho ona udělá takový 

jakoby hodnocení, samozřejmě se s tou její prací průběžně setkáváme, takže s tím to pak 

můžeme srovnat na základě toho pak vyplyne hodnocení tý ředitelky.“ 

Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“ 

Informant: „Jedno s kritérií je hodnocení český školní inspekce, takže potom na základě 

inspekční zprávy se to odrazí v tom hodnocení našem. Pak nás zajímají akce, počet akcí, 

počet dětí, kolik je tam kroužků, pak jsou tam přijaté stížnosti, jestli tam jsou, tím se 

zabýváme.“ 

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“ 

Informant: „Kvalitu organizace ne, my hodnotíme kvalitu práce ředitelky a to děláme 

dvakrát do roka.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“ 

Informant: „No samozřejmě, odměna se odvíjí, jestli tam je kvalitní ta práce, nebo jestli 

tam jsou nějaký nedostatky.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“ 

Informant: „Kvalitu práce pani ředitelky, já si myslím, že organizace se odvíjí od práce 

ředitele.“ 



 

 

Výzkumník: „Odměňujete tedy kvalitu ředitele?“ 

Informant: „Ano, práci ředitelky i tu kvalitu samozřejmě.“ 

Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu?“ 

Informant: „Finančně.“ 

Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této 

organizace?“ 

Informant: „A tak určitě, je to na základě nějakýho rozhovoru že jo, kdy ona vidí, že i my 

máme zájem o tu organizaci její a tím že jsme v těsném kontaktu a víme o tý její práci a to 

je i důvod, aby se snažila, aby ta její práce byla co nejkvalitnější.“ 

 

Zřizovatel 2: 

Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“ 

Informant: „Ano hodnotím.“ 

Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“ 

Informant: „My chceme od ředitelky vyplnit takovej tiskopis, kde oni hodnotí sami sebe  

a řeknou nám, v čem byli úspěšný, jestli třeba žádali o dotace, jestli je dostali, jaký dělaj 

kroužky, jaký dělaj akce, kolik tam maj dětí, jak o sobě dávaj vědět.“ 

Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“ 

Informant: „To jsem vlastně řekla, to jsou i ty kritéria.“ 

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“ 

Informant: „Dvakrát do roka to je vlastně ten tiskopis.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“ 

Informant: „Ano, určitě ano.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“ 



 

 

Informant: „Ne, jenom ředitele, protože je tam jenom ředitel a max. má 2 zaměstnance  

a jinak tamto všechno jsou externí zaměstnanci.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu ředitele?“ to už jste odpověděla. 

Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu – finančně, materiálně?“ 

Informant: „Jenom finančně.“ 

Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této 

organizace? 

Informant: „Tak já osobně ne, ale spíš radní – rada města. Takže když se jim něco nelíbí, 

tak si pozvou ředitelku na kobereček a vysvětlej mu to co a jak. My tady teď máme 

problém, že ty holky neuměj nalákat místní děti, nám odešli z domu dětí a mládeže skoro 

všechny místní děti, takže to se to teď řeší, ale zatím se to nějak nedaří vyřešit. Spíš sem 

choděj děti z okolních vesnic, ale ty místní nějak ne.“ 

 

Zřizovatel 3: 

Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“ 

Informant: „Samozřejmě, každoročně hodnotíme kvalitu domu dětí i mládeže ale nejen 

tohle, jsou to všechna školská zařízení u nás ve městě.“ 

Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“ 

Informant: „Musí napsat zprávu o činnosti domu dětí a mládeže, je to vždycky na podzim 

v uvozovkách předchozí školní rok.“ 

Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“ 

Informant: „Tak to si neumím sesumírovat teď v halvě.  Ve vztahu ke kvalitě, ke kvalitě. 

Vlastně to vyplyne z té jejich zprávy, kdy se tam hodnotí, kolik tam maj účastníků, akcí, 

kroužků, jestli tam vznikly nějaké nové akce, jak jsou zajištěné, jestli jsou to nějací 

odborníci, jestli se do toho zapojují školy, prostě jestli se posunují dále nebo jestli stagnují 

a mají neustále stejné akce, neustále stejné kroužky. Prostě jestli mají nápady.“ 

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“ 



 

 

Informant: „Jednou za rok.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“ 

Informant: „Odměňujeme kvalitu, samozřejmě, máme na to formulář, kde jsou přímo 

cílené otázky, kde musí napsat co, proč s kým a jaký byl výsledek.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“ 

Informant: „Ne, organizaci jako takovou neodměňujeme, odměňujeme pouze ředitele.“ 

Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu – finančně, materiálně?“ 

Informant: „Finančně.“ 

Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této 

organizace?“ 

Informant: „Já si myslím, že tady to není potřeba, protože tady je vzájemná diskuse, takže 

že bychom nařizovali nebo přikazovali, to ne. Jsou jednání, kde se probere, ale 

nenařizujeme, není potřeba.“ 

 

Zřizovatel 4: 

Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“ 

Informant: „Ano, určitě.“ 

Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“ 

Informant: „Pravidelně každý měsíc se provádí komise, školská, jejíž součástí je  

i ředitelka domu dětí i mládeže, takže tam se to hodnotí, ve školské komisi. Tam ona 

předkládá nějaké návrhy, akce, které se konaj a tak dále. Pak dělá výroční zprávu a tam se 

hodnotí kroužky, akce a jaký je zájem o tuto činnost.“ 

Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“ 

Informant: „No musí chodit na školení, ten ředitel; musí čerpat třeba dotace, navíc pro 

zřizovatele; pak samozřejmě na základě dokumentu, který ten ředitel předkládá a tam se 

hodnotí kroužky, akce a jaký je zájem o tuto činnost. 



 

 

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“ 

Informant: „Jednou za pololetí, takže dvakrát do roka.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“ 

Informant: „Ano, na základě těch písemných dokumentů co vlastně předkládá ředitel.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“ 

Informant: „Vyloženě kvalitu organizace neodměňujeme.“ 

Výzkumník: „Odměňujete tedy kvalitu ředitele?“ 

Informant: „Ano odměňujeme.“ 

Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu ředitele? – finančně, materiálně?“ 

Informant: „Finančně.“ 

Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této 

organizace?“ 

Informant: „To si myslím, že ne, to je v kompetenci toho ředitele a pak se to třeba právě 

řeší v tý školský komisy.“ 

 

Zřizovatel 5 

Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“ 

Informant: „Ano, určitě hodnotíme.“ 

Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“ 

Informant: „My jsme to vyhodnocovali třeba teď na základě inspekční zprávy české školní 

inspekce a pak vyhodnocujeme na základě výroční zprávy.“ 

Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“ 

Informant: „U nás je kritérium takové, že na základě výroční zprávy se hodnotí: kolik tam 

je kroužků, kolik tam chodí dětí, víkendový akce a podobně. To jsou taková hlavní kritéria, 

které my zohledňujeme.“ 



 

 

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“ 

Informant: „Dá se říci, že jednou ročně na základě té výroční zprávy a pak když je tam 

inspekční zpráva.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“ 

Informant: „Určitě odměňujeme kvalitu.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“ 

Informant: „Ne.“ 

Výzkumník: „Odměňujete kvalitu ředitele?“ 

Informant: „Ano, pouze ředitelku.“ 

Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu – finančně, materiálně?“ 

Informant: „Pouze finančně“ 

Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této 

organizace?“ 

Informant: „No když my třeba děláme jednou za rok to výkonové hodnocení a budeme tam 

vidět, že tam bylo tolik víkendových akcí, tolik kroužku, tolik dětí a nejednou je tam 

polovina, tak pak je jasné, že tam asi nějaký problém s tou kvalitou bude, pak se to 

samozřejmě řeší. Jinak my do toho jako zřizovatel nevstupujeme, pokud tam není problém, 

tak tam nevstupujeme.“ 

 

Česká školní inspekce 

Výzkumník: „Z čeho vycházíte při formulování kritérií hodnocení?“ 

Informant: „Ta už jsou dlouhodobě platná. Kritéria České školní inspekce jsou schválení 

ministerstvem školství a platí už poměrně dlouho. Pokud se tam dělají nějaký změny, jsou 

to pravdu kosmetické úpravy. V okamžiku kdyby se kritéria nějakým zásadním způsobem 

měnili, nebo by se měnily ty indikátory toho měřítka, tak by samozřejmě mohlo dojít 

k tomu, že by ty výsledky nebyly vůbec srovnatelné. Takže my se snažíme Kritéria držet 

opravdu dlouhodobě.“ 



 

 

Výzkumník: „Komunikovali jste při formulování kritérií kvality se středisky volného 

času? Jakým způsobem?“ 

Informant: „Vzhledem k tomu, že česká školní inspekce má celostátní uspořádání, to 

znamená, my máme v každém kraji svůj inspektorát a kromě toho je také ústředí české 

školní inspekce, které také zaštiťuje činnost české školní inspekce, tak tvorba těch kritérií 

probíhala na úrovni toho ústředí a ta kritéria byla vytvářena v celých pracovních 

skupinách. Já jsem v té pracovní skupině nebyla, ale vím, že tam byli zastoupeni ze všech 

oblastí vzdělávání, takže se vší pravděpodobností i ze zájmového vzdělávání, ale abych to 

mohla říct stoprocentně, takovou informaci nemám, to nevím. Spíš bych si myslela, že 

ano.“ 

Výzkumník: „Z čeho si myslíte, že při formulování politiky kvality nejčastěji domy 

dětí a mládeže vycházejí?“ 

Informant: „Pokud budu mluvit o kvalitě řízení, tak co můžu říct jednoznačně, že v 99 %, 

nebo lépe řečeno, nikdy jsem se nepotkala s tím, že by někdo používal nějaký profesionální 

systém řízení kvality a hodnocení kvality. To znamená ani CAF ani ISO ani Benchmarking, 

to jsou věci, se kterými se v tom zájmovém vzdělávání nepotkáváme. To znamená oni si tam 

při stanovování nějakých svých dalších záměrů většinou dělají jednoduchou SWOT analýzu 

a na základě toho potom specifikují další cíle, ale něco vědeckého a hlubokomyslného bych 

v tom neviděla. Myslím si, že pro školy obecně, je příležitostí to naše hodnocení. Je to sice 

externí hodnocení, ale ta kritéria jsou zveřejněná, jsou zveřejněné jednotlivé indikátory, 

které vedou k naplnění. To znamená, aby ta škola dosáhla výborného hodnocení, tak ví, co 

musí splňovat, co se od ní očekává.“ 

Výzkumník: „Co říkáte tomu, že domy dětí a mládeže vycházejí z kritérií české školní 

inspekce spíše průměrně? Nejčastěji vycházejí z potřeb klientů, pak z vlastní intuice  

a zkušeností, dále ze strategických dokumentů a až na posledním místě z kritérií 

české školní inspekce. 

Informant: „Tam já můžu těžko identifikovat příčinu, je pravda že ve školách, teď mluvím 

o školách, nikoliv o domech dětí a mládeže, ve školách se potkáváme velmi často s tím, že 



 

 

už tedy vycházejí z našich kritérií, pravděpodobně v těch domech dětí a mládeže se to k nim 

ještě tak ani nedostalo, nebo to nevzali za své anebo spíš necítili potřebu.“ 

Výzkumník: „Čím je podle Vás způsobeno, že na škále užitečné, spíše užitečné, spíše 

neužitečné, neužitečné jsou pro domy dětí a mládeže výstupy z kontroly České školní 

inspekce „spíše užitečné?“ 

Informant: „(chvilka zamyšlení) To vám opravdu neumím odpovědět, proč to takhle je. To 

nedokážu říci.“ 

Výzkumník: „Vidíte smysl v tom, pracovat na zavedení systému řízení kvality ve 

střediscích volného času?“ 

Informant: „Všude to má smysl. Uvědomit si co chci, jak to chci. To naprosto 

jednoznačně a myslím si, že je tam i velký prostor pro to, aby se ředitelé vzdělávali  

a posunovali ty školy ale i školská zařízení dál. To znamená, že tam je to naprosto 

jednoznačné a pro tu budoucnost dneska už je to nutností ta kvalita. A uvědomit si jaké 

mám možnosti, abych tu kvalitu dosáhl - co všechno, které oblasti na které se musím 

zaměřit. A myslím si, že koresponduje to, co jste tam říkal jako odpovědi, které vám tam 

převažovali. Ano, oni se soustředí na to, co po nich chtějí rodiče a uchazeči o zájmové 

vzdělávání, ale méně myslí strategicky, to by bylo potřeba napravit, pro ten další rozvoj.“ 

Výzkumník: Projevuje se zavedení systému řízení kvality na kvalitě výstupu 

vzdělávání?“ 

Informant: „Nejsem schopna říci v tomto okamžiku, jestli tu existuje nějaký dům dětí  

a mládeže, který by měl zavedený skutečný certifikovaný systém řízení kvalit, ale myslím si, 

že ne, nejsem si toho vědoma. Oni ty certifikované mají málo i školy, natož takovéhle 

zařízení pro zájmové vzdělávání. Po pravdě řečeno například ISO je pro školství velmi 

málo vhodné a potkáváme se s tím, že hlavně střední školy to ISO mají a přesto tam ta 

kvality úplně až není. To znamená, je to všechno postavené na tom, že to mají ošetřené tím 

papírem, ale ten výsledek aby se projevil v těch procesech, to tam opravdu chybí. Byla tady 

velká móda CAFu, do toho se s vervou po revoluci pustili, ale řekla bych, že od toho 

postupně ustupují a že od toho ustupují nejenom školy a školská zařízení, ale také města 

která to nastavila. Myslím si, že budoucnost je v tom, že si ty systémy řízení kvality budou 



 

 

nastavovat oni sami. Jako ten Benchmarking, tam bych viděla budoucnost v tom srovnání 

se, aby se neuzavírali, nedělali si konzervu, ale aby to posunuli k tomu, že se s někým 

srovnají.“ 

 

 


