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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se systému řízení kvality v oblasti 

středoškolského vzdělávání, konkrétně ve vztahu k poskytování vzdělání s výučním listem. 

Systém řízení kvality je většinou spojován se soukromým sektorem, jakožto s výrobním 

procesem. Kvalita služeb je však stejně důležitá jako jakost výrobků. Řízení kvality 

už po několik let vstupuje do povědomí také veřejnému sektoru. Systémem řízení 

kvality se zabývají rovněž organizace státní správy, úřady územně samosprávných celků, 

vysoké školy apod. Střední školy by tak zcela jistě neměly být z této sféry vyjmuty, 

neboť se jedná o nezbytnou součást školského vzdělávacího systému. Kvalita 

poskytovaného vzdělávání, jeho průběhu a výsledků by tak nepochybně měly být 

systémově řízeny. První část diplomové práce obsahuje vymezení základních pojmů 

zaměřených na vzdělávání a školský vzdělávací systém, definování kvality, na metody 

řízení kvality (ISO, TQM, EFQM, CAF) a principy managementu kvality ve vzdělávání. 

Vymezení pojmů a souvisejících principů vychází ze studia odborné literatury, platných 

právních předpisů a dalších dokumentů zaměřených na systém řízení kvality. Empirická 

část diplomové práce je zaměřena na analýzu a vyhodnocení řízení kvality ve středních 

školách a středních odborných učilištích, nabízejících vzdělávání v oborech vzdělání 

s výučním listem, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Šetření je provedeno 

na základě dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Cílem diplomové 

práce bylo na základě výstupů z šetření také stanovení doporučení pro navýšení úrovně 

managementu kvality ve školách, které nabízí dosažení vzdělání s výučním listem. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ISO, kvalita, management kvality, střední odborná učiliště, systém řízení kvality, 

vzdělávání 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the issues related to the quality management system 

in the field of secondary education, specifically in relation to the provision of education 

with an apprenticeship certificate. The quality management system is mostly associated 

with the private sector as a production process. However, the quality of services 

is as important as the quality of products. Quality management has also been known 

to the public sector for several years.  Also state administration organizations, local 

authorities, universities, etc. deal with the quality management system. Secondary schools 

should certainly not be excluded from this sphere, as it is a necessary part of the school 

education system.  The quality of the education provided, its course and results should 

undoubtedly be systematically managed.  The first part of the thesis contains the definition 

of basic concepts focused on education and the school education system, defining quality, 

quality management methods (ISO, TQM, EFQM, CAF) and the principles of quality 

management in education. The definition of terms and related principles is based 

on the study of scientific literature, valid legal regulations and other documents 

focused on the quality management system. The empirical part of the diploma thesis 

is focused on the analysis and evaluation of quality management in secondary schools 

and secondary vocational schools which are offering education in fields of education 

with an apprenticeship certificate whose statutory authority is the capital city 

of Prague. The survey is based on a questionnaire and semi-structured 

interviews. The aim of the diploma thesis is to based on the results propose 

the recommendations for increasing the level of quality management in schools which 

offers the education with an apprenticeship certificate. 
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Úvod 

Střední odborné vzdělávání je nepostradatelným prvkem v nabídce vzdělávání. Nedílnou 

součástí středního odborného vzdělávání jsou učňovské obory, které mají v dnešní době 

významné zastoupení s ohledem na uplatňování absolventů na trhu práce. Na území 

hlavního města Prahy je dlouhodobě podporováno učňovské školství a řemeslné obory, 

s čímž je úzce spojena podpora kvality celého vzdělávacího procesu na určeném typu škol. 

Řízení kvality není spojené pouze se soukromými podnikatelskými subjekty, s produkcí 

výrobků a jejich následným prodejem. Současnost si vyžaduje také kvalitní poskytování 

služeb. Vzdělávací politika je významnou částí veřejné politiky, přičemž výchova 

a vzdělávání je základem pro vývoj a rozvoj společnosti a každého jedince. Vzdělaní 

jedinci poté vstupují na trh a jsou tak zdrojem pracovní síly využitelné pro jednotlivé 

profesní obory. Ekonomický rozvoj, konkurenceschopnost a inovace jsou závislé 

především na vzdělávacím procesu. Do vzdělávací politiky jsou mimo jiné 

implementovány strategie, vytvářeny strategické a analytické dokumenty, nicméně kvalita 

jako taková vždy vychází z konkrétní instituce, a to z příslušných vzdělávacích procesů, 

z lidského kapitálu, ale také z nastavených pravidel a kontrolních mechanismů. Co se týká 

managementu kvality ve školách, můžeme si pokládat otázky „Co zahrnuje řízení kvality 

ve školách?“, „S jakými informacemi školy pracují?“. V souvislosti s odborným školstvím, 

konkrétně s učňovskými obory, jako nezbytnou součástí vzdělávací soustavy, v návaznosti 

na uplatnění absolventů na trhu práce, je otázkou, zda mají školy, které nabízí vzdělávání 

v oborech vzdělání s výučním listem, nastavený systém řízení kvality nebo jakým 

způsobem tato střední odborná učiliště řídí kvalitu vzdělávacího procesu. 

Obsahem diplomové práce je zejména pojednání pojmů souvisejících se vzděláváním 

a školským vzdělávacím systémem v České republice se zaměřením na odborné 

vzdělávání, respektive učňovské, a to ve spojení s kvalitou jeho poskytování a řízením 

kvality, jakožto důležitým strategickým systémem nejen v soukromém sektoru. 

Management kvality může být v mnohých případech podceňován, přičemž se skutečně 

jedná o velmi důležitý proces, který vede k trvalému zlepšování nejen při produkci 

výrobků, ale také při poskytování služeb, mezi které bezpochybně patří i vzdělávání. 

Kvalita poskytovaného vzdělávání je podstatným rysem každé školy. Působení školy a tím 
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i její úzce související kvality má zásadní dopad na každého vzdělávaného žáka, a to nejen 

v průběhu jeho vzdělávání, ale také pro jeho následný osobní, sociální a profesní život. 

Cílem diplomové práce je analyzovat, porovnat a vyhodnotit řízení kvality ve středních 

školách a středních odborných učilištích, nabízejících vzdělávání v oborech vzdělání 

s výučním listem, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, prostřednictvím 

dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů se zaměřením na dané oblasti 

v řízení vzdělávání. Poté na základě výstupů šetření stanovit doporučení pro navýšení 

úrovně managementu kvality ve vztahu k učňovskému školství. Ve vazbě na zkoumané 

téma jsou v diplomové práci stanoveny výzkumné otázky a formulovány hypotézy. 

Diplomová práce přináší nejen náhled do teoretických poznatků, ale též do zkušeností 

konkrétních institucí spojených s řízením kvality na konkrétním typu škol, čímž může být 

přínosem pro případné bližší seznámení s touto problematikou v návaznosti na specifické 

vzdělávací prostředí. 

Management kvality je v dnešní době důležitým tématem nejen v oblasti oborového 

zaměření Managementu vzdělávání a zcela jistě by měl být pro svou podstatu a účel 

implementován do řízení každé školy. 
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1 Vzdělávání a školský vzdělávací systém České republiky  

1.1 Vzdělávání 

Vzdělávání je nedílnou součástí života každého jedince. Člověk se setkává se vzděláváním 

již od útlého věku. Osvojování konkrétních schopností, dovedností, posléze znalostí 

a kvalifikačních předpokladů je základem pro úspěšné fungování v dnešní společnosti. 

Určitým způsobem se také jedná o prostředek k uspokojování potřeb ať během 

seberealizace člověka nebo jako základ pro budování pracovního nebo sociálního 

postavení, určité jistoty a dosažení uznání. Vzdělávání je široký pojem, který je nutné 

nejprve definovat a konkrétněji vymezit.  

Vzdělávání lze obecně formulovat jako postupné dosahování určitých schopností, 

dovedností a vědomostí a získávání základních kvalifikačních předpokladů pro budoucí 

obsazení daného místa na pracovním trhu. Nejedná se přitom pouze o dosahování 

vědomostí potřebných pro výkon povolání, ale také získávání znalostí týkajících 

se základních zásad společenských, sociokulturních, zákonných a náboženských tak, 

aby došlo k celkové adaptaci na prostředí, ve kterém žijeme s ohledem na vnější vlivy 

a okolnosti. Vyučování je proces mezi vzdělavatelem a vzdělávaným, při kterém dochází 

k získání konkrétních poznatků. Tyto poznatky si člověk prostřednictvím učení osvojuje 

a přetváří je ve znalosti, dovednosti apod. Vzdělavatel na tento proces pohlíží 

jako na vyučování, z pohledu vzdělávaného se jedná o učení (Veteška a Tureckiová, 2008, 

s. 19). 

„V odborném významu je vzdělávání to, co se označuje termínem edukace, tedy proces 

řízeného učení a vyučování, k němuž dochází typicky v edukačním prostředí školy 

nebo v jiném edukačním prostředí (např. v rámci podnikového vzdělávání, zájmového 

vzdělávání dospělých aj.)…“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 301). 

Člověk si již v raném věku vytváří základnu pro následný proces učení a vzdělávání. 

Vzdělávání je úzce spjato se zaměstnaností. „Vzdělávání, odborná příprava a politika 

zaměstnanosti v jednotlivých členských státech se musí (jak deklarují evropské dokumenty) 

soustředit na zvyšování kvalifikace a její přizpůsobení se trhu, poskytování lepších 

možností vzdělávání na všech úrovních, aby byl zabezpečen rozvoj pracovních sil, 
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které jsou vysoce kvalifikovány a odpovídají potřebám národního a světového 

hospodářství“ (Veteška, ed., 2012, s. 20). 

Samotné vzdělávání je součástí vytvořeného vzdělávacího systému. Vzdělávací systém 

je možné vymezit jako soustavu škol a školských zařízení, nicméně vzdělávací systém 

z odborného hlediska zahrnuje i další instituce, které poskytují vzdělávání 

nebo napomáhají k získávání příslušných znalostí, schopností a dovedností. Průcha 

a Veteška (2014, s. 300) definují vzdělávací systém ve dvou významech. Jedním z nich je, 

že se vzdělávací systém nepřesně ztotožňuje se školským systémem. Druhý význam poté 

vyplývá ze skutečnosti, že vedle škol různých druhů a stupňů existují četné instituce 

pro mimoškolní zájmové vzdělávání mládeže, pro další vzdělávání dospělých a školicí 

instituce v podnicích, osvětová a kulturní zařízení, knihovny, vzdělávací média, ale také 

další instituce, které mají přímý vliv na vzdělávání jako je například Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) nebo Česká školní inspekce (dále též „ČŠI“), 

ale také organizace, které vyhodnocují vzdělávací systém (Průcha a Veteška, 2014, s. 300). 

Jedná se tak zejména o rozsáhlý komplexní souhrn všech institucí, které se určitým 

způsobem podílí na řízení vzdělávání, organizaci vzdělávání, dohledu nad vzdělávacími 

institucemi, samotném poskytování vzdělávání občanů a poskytování osvěty.  

Vzdělávání je obecně možné rozdělit na oblasti: formálního vzdělávání, neformálního 

a zájmového vzdělávání a rovněž informálního učení.  

Formální vzdělávání zahrnuje edukační procesy v jednotlivých školských institucích 

a poskytuje určitý stupeň vzdělání. Formální vzdělávání je tak možné rozložit do čtyř 

základních skupin, a to pre-primární vzdělávání (mateřské školy – povinné vzdělávání 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v základní škole), primární 

vzdělávání (základní školy – plnění povinné školní docházky), sekundární vzdělávání 

(střední školy, gymnázia, konzervatoře) a terciární vzdělávání (vyšší odborné školy, 

vysoké školy, příp. konzervatoře). Pokud se jedná o vzdělávání v mateřských školách, 

tak z hlediska některých znaků jako je například stanovený rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání nebo legislativně zavedené povinné vzdělávání v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky v základní škole lze pre-primární vzdělávání 

do formálního vzdělávání v tomto ohledu zařadit, nicméně mateřské školy neposkytují 
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stupeň vzdělání, čímž dle dostupné odborné literatury a definičního pojednání se v pravém 

slova smyslu o formální vzdělávání nejedná. „Formální vzdělávání je takové, které probíhá 

organizovaně a systematicky, a to prostřednictvím vzdělávacích institucí (veřejné, 

soukromé a jiné školy), jejichž programy, cíle a fungování jsou státem uznávány 

a legislativně jištěny. Toto vzdělávání zpravidla vede účastníky k certifikaci, diplomu 

či jinému úřednímu potvrzení dosaženého vzdělání. Odborné vzdělávání v České republice 

se realizuje jakožto formální vzdělávání typicky ve středních odborných školách, v přípravě 

učňů na povolání, nebo ve vyšších odborných a vysokých školách“ (Průcha, 2019, s. 13). 

Schválená strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (online, 2020, 

s. 10–11) stvrzuje, že předškolní vzdělávání vykazuje některé znaky formálního 

vzdělávání, cit.: „Znaky charakteristické pro formální vzdělávání v České republice 

vykazuje rovněž vzdělávání předškolní, základní umělecké a jazykové. Jsou definovány jeho 

funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení.“.  

Nedílnou součástí vzdělávacího systému je neformální vzdělávání, které zahrnuje učení 

mimo hlavní proud školského vzdělávání, které je poskytováno ve školách s dosažením 

příslušného stupně vzdělání. Neformální vzdělávání je organizované a slouží k rozvoji 

vědomostí, schopností a dovedností jedince, přičemž ale nevede na rozdíl od formálního 

vzdělávání k získání stupně vzdělání. „Realizuje se formou kurzů, seminářů, školení apod., 

zpravidla v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, neziskových 

organizací, ale i v klasických školách“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 193). 

Neopomenutelnou skupinou zařaditelnou do vzdělávání je informální učení, 

které je přirozené, spontánní a neorganizované. V praxi se tedy jedná o učení každého 

jedince v průběhu jeho života a každodenních činností prostřednictvím životních situací, 

sebevzdělávání, literatury, zpravodajství, běžných rutinních aktivit, pracovního působení. 

Je založeno na skutečnosti, že každý člověk se vzdělává celý život v průběhu jeho bytí. 

„Informální učení lze chápat jako proces spontánního získávání znalostí, dovedností 

a schopností z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině a ve volném čase. 

Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si výsledky učení“ 

(Strategie vzdělávací politiky…, online, 2020, s. 11). 
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1.2 Školský vzdělávací systém 

Cílem edukace, jakožto výchovy a vzdělávání, je rozvoj osobnosti každého člověka, 

ale také vývoj společnosti, zvyšování úrovně dosaženého vzdělání a průběžného 

vzdělávání. Cíle vzdělávání jsou úzce propojeny s trhem práce, ekonomickým vývojem 

a rovněž s konkurenceschopností státu.  

Oficiální školský vzdělávací systém, jenž lze nazývat souhrnným pojmem školství, zcela 

jistě zaujímá nejvýznamnější oblast celého vzdělávacího systému. Základními právními 

předpisy pro řízení školského vzdělávacího systému v České republice je zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů [dále též „zákon č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon)“], zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách“), a další zákony a prováděcí vyhlášky (např. zákon 

č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů aj.).  

Školský vzdělávací systém zahrnuje:  

• mateřské školy (pre-primární vzdělávání), 

• základní školy (primární vzdělávání), 

• víceletá gymnázia, osmileté konzervatoře (nižší sekundární vzdělávání), 

• střední školy, gymnázia, konzervatoře (vyšší sekundární vzdělávání), 

• konzervatoře, vyšší odborné školy, vysoké školy (terciární vzdělávání) (Eurydice, 

online). 

Z hlediska úrovně, zákonné úpravy a funkčního řízení jednotlivých institucí je možné 

školství v České republice kategorizovat mimo jiné rovněž jako regionální a terciární. 

Vysoké školství je kodifikováno zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

zatímco regionální školství je legislativně upraveno především zákonem č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon). Vysoké školství se tak řídí naprosto jinými platnými právními předpisy 

a strategickými dokumenty a představuje absolutně odlišnou organizaci založenou 
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na jiných principech, rozdílném řízení a kompletně jiném pojetí. Vysoké školy jsou 

nejvyšším článkem vzdělávací soustavy a zaujímají vrchol vzdělanosti, nezávislého 

poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním 

a ekonomickém rozvoji společnosti (§ 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). 

V regionálním školství dochází k edukaci, tedy k výchovně vzdělávací činnosti škol 

a školských zařízení, poskytujících vzdělávání a školské služby dětem, žákům a studentům 

v mateřských školách, základních školách, středních školách, vyšších odborných školách 

a dalších školách a zařízeních.  

Regionální školství zahrnuje komplex právnických osob, které vykonávají činnost škol 

a školských zařízení ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Jedná se tak 

o značné množství škol a školských zařízení, které jsou zřizovány nejen územními 

samosprávnými celky, ale také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a dále dalšími soukromými 

subjekty. Výjimku tvoří školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, 

Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí, 

které podléhají odlišné legislativní úpravě ukotvené ve školském zákoně. Odlišnost 

spočívá v rozdílných kompetencích ve výkonu státní správy ve školství s ohledem 

na resortní specifika a charakter příslušných škol. 

Výchovně vzdělávací soustava České republiky je kodifikována především zákonem 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dalšími právními předpisy. Zákon č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) v § 1 stanoví, cit.: „…předškolní, základní, střední, vyšší odborné 

a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se 

vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících 

státní správu a samosprávu ve školství.“. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mimo 

jiné upravuje také zásady vzdělávání jako je například rovný přístup ke vzdělávání, 

zohledňování vzdělávacích potřeb žáků, vzájemná úcta, názorová snášenlivost aj. 

Tento zákon dále stanovuje obecné cíle vzdělávání, kdy se může jednat o rozvoj osobnosti 
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člověka, získání příslušného vzdělání včetně pochopení společenských hodnot, 

kterými bude vybaven pro osobní, občanský a profesní život. 

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) obsahuje ustanovení, která umožňují a prohlubují 

demokratizaci vzdělávání a posilují jeho rozměr. Tento zákon deklaruje rozšíření práv 

a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, rozšíření autonomie škol 

a školských zařízení (např. zavedení školské rady jako povinného orgánu školy a také 

vlastní hodnocení škol), kladení důrazu na celoživotní vzdělávání, zakotvení kurikulárních 

dokumentů (rámcové a školní vzdělávací programy), zavedení nového pojetí maturitní 

zkoušky, umožnění bezplatného povinného předškolního vzdělávání v posledním roce 

mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Uvedený zákon mimo 

jiné vymezuje vzdělávací soustavu a stanovuje druhy škol.  

Ústředním orgánem státní správy pro oblast školství je MŠMT. MŠMT řídí výkon státní 

správy ve školství, dále odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy. MŠMT 

mj. přerozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu, připravuje právní normy v dané 

oblasti, určuje centrální vzdělávací politiku a strategii, a to zejména tím, že zpracovává 

a zveřejňuje koncepční a strategické materiály pro oblast školství – např. dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy pro Českou republiku, podle něhož 

jednotlivé kraje zpracovávají dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

daného území. Uvedené vyplývá jednak ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

ale také z platné vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.  

Zásadním koncepčním materiálem, který se zabýval rozvojem školství, včetně jeho 

jednotlivých institucí podílejících se na utváření národní vzdělanosti (rovněž kvalitou 

ve vzdělávání), byl závazný dokument z roku 2001 – Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice nazývaný rovněž jako Bílá kniha (dále též „Bílá kniha“). Bílá kniha 

stanovila cíle dalšího vývoje vzdělávací politiky, hodnotila jednotlivé oblasti a formovala 

obecnou koncepci vzdělávací soustavy pro její další rozvoj. Bílá kniha byla nahrazena 

strategickými dokumenty, kterými jsou v oblasti regionálního školství zvláště zákonem 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ukotvený dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky, v současné době schválený a platný na období 
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2019–2023 (dále též „Dlouhodobý záměr ČR“), nebo také schválená Strategie vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+ (tj. navazující dokument na Strategii vzdělávací politiky ČR 

do roku 2020) nebo Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. 

Obsahem schváleného Dlouhodobého záměru ČR je Rozvoj společnosti a vzdělávání 

s odkazem na mezinárodní souvislosti a hlavní trendy v oblasti ekonomiky a vývoje 

vzdělávání v České republice, dále Strategie rozvoje regionálního školství (počínaje 

klíčovými strategickými cíli ministerstva, strategií dalšího rozvoje sítě škol a školských 

zařízení, dále předškolním vzděláváním až po vyšší odborné vzdělávání, rovné příležitosti 

ve vzdělávání, hodnocení žáků, škol a školského systému aj.), a rovněž Financování 

regionálního školství (online, 2019). Aktuální Dlouhodobý záměr ČR je jedním 

z implementačních dokumentů schválené Strategie vzdělávací politiky České republiky 

do roku 2020 a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky na období 2015–2020 a na řadu dalších analýz, studií, koncepčních 

dokumentů a strategií (Dlouhodobý záměr ČR, online, 2019). V současné době je již platná 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, nicméně při přípravě Dlouhodobého 

záměru ČR bylo k tomuto v té době připravovanému strategickému dokumentu přihlíženo 

v oblasti dílčích cílů a opatření. Plně navazujícím implementačním dokumentem schválené 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ bude poté nadcházející dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který bude zpracován na další 

čtyřleté období. Uvedené vyplývá ze samotného Dlouhodobého záměru ČR (online, 2019). 

Dalšími orgány, které zabezpečují výkon samosprávy v oblasti školství, jsou územně 

samosprávné celky, a to kraje zajišťující podmínky pro uskutečňování vzdělávání dětí, 

žáků a studentů, které za tímto účelem zřizují střední školy, vyšší odborné školy včetně 

speciálních škol a dále základní umělecké školy, dětské domovy, školská zařízení 

pro zájmová vzdělávání a další, ale také obce, které zřizují mateřské školy a základní školy 

a při výkonu samosprávy mají povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky a pro povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky.  

Specifika jednotlivých škol jsou v různých zemích odlišná. V minulosti docházelo během 

mezinárodního srovnávání dosaženého vzdělání k jistým nejasnostem. Pro objektivní 
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posouzení školských vzdělávacích systémů různých zemí a pro shromažďování 

a předkládání statistických údajů v oblasti vzdělávání na národní a mezinárodní úrovni 

vznikl nástroj komparace vypracovaný organizací OSN pro vzdělání, vědu a kulturu – 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

ve spolupráci s EUROSTAT (Statistickým úřadem Evropské unie) a OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) s názvem Mezinárodní klasifikace vzdělání 

ISCED 2011 (dále též „ISCED 2011“). ISCED 2011 rozlišuje celkem 8 úrovní školního 

(formálního) vzdělávání s popisem jednotlivých programů zařaditelných pod konkrétní 

skupinu, čímž mohou být srovnatelně aplikovány v různých zemích (ISCED 0 – ISCED 8). 

Tato mezinárodní klasifikace vzdělání značně pomáhá odstranit nesrovnalosti a nerovnosti 

ve vzdělání, které je v různých zemích odlišné, jako například délka vzdělávání, rozdílné 

druhy škol, názvy aj. V České republice byla tato srovnávací klasifikace zavedena 

s účinností od 1. 1. 2014 sdělením Českého statistického úřadu č. 406, ze dne 5. 12. 2013, 

o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) (Český statistický úřad, online). 

V návaznosti na Mezinárodní klasifikaci vzdělání ISCED 2011 vznikl dále Mezinárodní 

standard ISCED Fields of Education and Training classification ISCED-F 2013, obsahující 

mezinárodní srovnání klasifikací oborů podle jejich skutečného obsahu (dále též „ISCED-

F“). Klasifikace oborů vzdělání byla v České republice s účinností od 1. ledna 2016 

zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 348, ze dne 14. 12. 2015, o zavedení 

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) (Český statistický úřad, online). ISCED-F 

obsahuje vzdělávací programy a s nimi související kvalifikace, podle nichž probíhá 

klasifikace oborů vzdělání. Český statistický úřad zveřejnil příručku s názvem Metodika 

ke Klasifikaci oborů vzdělání (ISCED‐F 2013), jejíž účelem je poskytnutí návodu, 

jak klasifikaci ISCED-F aplikovat (dále též „metodika“). Předmětná metodika obsahuje 

řadu kritérií, která je nutná splnit. Dalším pomocným zveřejněným dokumentem je 

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED F 2013): Vysvětlivky (dále též „vysvětlivky“) 

(online, s. 2), jenž zobrazuje, cit.: „…předmětový obsah každého podrobně vymezeného 

oboru Klasifikace oborů vzdělání 2013 (CZ-ISCED-F 2013).“. Dle metodiky (online, s. 4) 

dochází k rozřazení jednotlivých oborů vzdělání do úrovní (1–3) a kategorií oborů (široce, 

úzce a podrobně vymezené obory), např.: 07 Technika, výroba a stavebnictví; 072 Výroba 

a zpracování; 0721 Výroba a zpracování potravin. Ve vysvětlivkách (online, s. 27) je blíže 
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specifikováno, že výroba a zpracování potravin zahrnuje studium zpracování a balení 

potravin a nápojů, zařízení včetně postupů užívaných při výrobě a distribuci potravin. 

V této skupině jsou například klasifikované programy a kvalifikace s hlavním obsahem, 

např. Pekařství, Řeznictví, Výroba mléčných výrobků apod. 

1.3 Odborné vzdělávání / učňovské obory vzdělání 

Jednou velmi důležitou oblastí vzdělávání uskutečňovaném nejen na středních školách 

je vzdělávání odborné. Průcha (2019, s. 11) definuje odborné vzdělávání jako „rozsáhlý 

systém, tj. komplex dílčích segmentů, skupin zúčastněných subjektů, specifických druhů 

institucí, procesů v nich probíhajících a produkujících určité výsledky a efekty a dále 

determinant působících na celý tento systém.“. V Andragogickém slovníku (Průcha 

a Veteška, 2014, s. 199) je odborné vzdělávání vymezeno dvojmo. První definice vychází 

ze skutečnosti, že odborné vzdělávání je zaměřené na přípravu k profesím, 

přičemž je realizováno na příslušných školách. Ve druhém směru je poukazováno, 

že odborné vzdělávání se netýká pouze školského systému, ale může se jednat rovněž 

o další vzdělávání, které je součástí vzdělávání dospělých realizované prostřednictvím 

neformálního vzdělávání (odborné školení, rekvalifikace). V obou případech se ale jedná 

o vzdělávání, které souvisí s výkonem dané profese. „Ve shodě s mezinárodním pojetím se 

nyní rozlišuje: 1. počáteční odborné vzdělávání, zahrnující profesní přípravu učňů a jinou 

přípravu na povolání (neuniverzitní úrovně): 2. Další odborné vzdělávání, které probíhá 

po školské profesní přípravě a je součástí vzdělávání dospělých“ (Průcha, Walterová 

a Mareš, 2013, s. 178–179). Odborné vzdělávání tak můžeme shledat ve formálním, 

neformálním, ale i informálním učení. Účelem odborného vzdělávání je nejen dosažení 

konkrétních odborných vědomostí, ale oproti všeobecnému vzdělávání zahrnuje také 

dosažení určitých schopností, dovedností a kompetencí. „Odborné vzdělávání je v ISCED 

2011 definováno jako: Programy, které jsou určené studentům, aby získali znalosti, 

dovednosti a schopnosti charakteristické pro konkrétní zaměstnání, řemeslo nebo skupinu 

zaměstnání či řemesel. Odborné vzdělávání může obsahovat pracovní prvky. Úspěšné 

ukončení takových programů vede k odpovídajícím odborným kvalifikacím, uznávaným 

příslušnými národními institucemi orientovanými na zaměstnání a/nebo trhem práce“ 

(Metodika ke Klasifikaci oborů vzdělání…, online, s. 11). Odborné vzdělávání je tak úzce 
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propojeno i s praktickou přípravou. V první fázi života se jedinec setkává s odborným 

vzděláváním ve středních školách. Cílem středního vzdělávání je dle § 57 odst. 1 zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, postojů 

a hodnot získaných v základním vzdělávání důležitých pro osobní rozvoj jedince. Střední 

vzdělávání skýtá všeobecné vzdělání, avšak s širším obsahem či odborné vzdělání, 

které je propojeno se všeobecným, přičemž dochází k upevňování hodnot každého žáka. 

Střední vzdělávání obecně tvoří zejména předpoklady pro samostatnost, pokračování 

ve vzdělávání, přípravu na povolání a základ plnohodnotného života. 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví konkrétní typy středních škol podle jejich zaměření, 

podle nichž dochází k jejich označování. Typy středních škol zahrnují gymnázia, střední 

odborné školy, střední odborná učiliště, střední průmyslové školy, střední zemědělské 

školy, střední zdravotnické školy, střední vinařské školy, střední lesnické školy, střední 

rybářské školy, střední zahradnické školy, hotelové školy, střední pedagogické školy, 

střední umělecké školy, střední uměleckoprůmyslové školy, obchodní akademie, odborné 

školy, odborná učiliště a praktické školy. Ustanovení § 58 zákona č. 561/2004 sb. (školský 

zákon) vymezuje stupně ukončeného středního vzdělání, a to střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

Součástí školského vzdělávacího systému jsou tak mimo jiné střední odborná učiliště 

nebo střední školy, nabízející vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem. 

Podle mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2011 se jedná o stupeň ISCED 3, tedy 

vyšší sekundární vzdělávání. Soustava a klasifikace oborů vzdělání včetně jednotlivých 

návazností je stanovena nařízením Vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též „nařízení Vlády“). Nařízením Vlády jsou definovány skupiny oborů vzdělání 

podle jednotlivých zaměření včetně vymezení oborů vzdělání s výučním listem. 

Příloha č. 1 k nařízení Vlády obsahuje vysvětlivky k jednotlivým kódům oborů vzdělání. 

Kód oboru vzdělání se skládá z několika číslic a písmena, např. 23-51-H/01 Strojní 

mechanik. Jednotlivá číslice jsou od sebe oddělená pomlčkou. První skupina číslic značí 

skupinu oborů vzdělání, v tomto případě se jedná o 23 – Strojírenství a strojírenská výroba. 
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Druhá číslice udává obor vzdělání a písmeno určuje kategorii dosaženého vzdělání. 

Příloha č. 1 k nařízení Vlády současně obsahuje přehled kategorií dosaženého vzdělání, 

ve kterém je pro kategorii E uvedeno, cit.: „E – dvouleté a tříleté obory vzdělání 

poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené pro žáky se zdravotním postižením 

nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného 

i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací 

v rámci dělnických povolání“, a dále pro kategorii H, cit.: „H – obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání s výučním listem“. Kód oboru vzdělání rovněž obsahuje číslici 

za lomítkem, která je pořadovým číslem. Celkový přehled oborů vzdělání je zaznamenán 

v předmětném nařízení Vlády. 

Problematikou odborného školství, a tedy i středních odborných učilišť se ve svých 

publikacích zabývá také Průcha (2019, s. 22), cit.: „Střední odborná učiliště (SOU) jsou 

v ČR institucí pro profesní přípravu / výcvik učňů v řadě různých oborů. Bez absolventů 

SOU by nemohla úspěšně fungovat četná odvětví národního hospodářství. Tak je tomu 

i v jiných vyspělých státech Evropy a světa, které mají více či méně rozvinuté systémy 

přípravy učňů. Proto se v současné době ozývají četné apely z okruhu ekonomů, 

podnikatelů i některých politiků, aby se u nás zlepšil neuspokojivý stav učňovského 

školství.“. 

Střední odborná učiliště postupně od roku 1989 ztrácela atraktivitu, kdy došlo k zásadním 

legislativním změnám a doplnění vzdělávací nabídky o soukromé a církevní školy. 

Rovněž začala vznikat víceletá gymnázia (osmiletá a šestiletá), čímž došlo ke zvýšení 

zájmu o gymnaziální vzdělávání a v souvislosti i s většími možnostmi vzrostla účast 

ve vzdělávání s maturitní zkouškou. Současný stav týkající se učňovského školství 

ovlivňují i další vnější vlivy. K uvedené problematice se vyjadřují i autoři odborné 

literatury zaměřené na andragogiku a školství. „Počet SOU po roce 1989 výrazně klesal, 

v souladu s představami vzdělávací politiky o nutnosti co největšího začleňování mládeže 

do teoretického a všeobecného směru vzdělávání v gymnáziích a SOŠ. V posledních letech 

se tyto představy ukazují jako chybné v důsledku nedostatku pracovníků kvalifikovaných 

pro některá řemesla, a proto počet SOU nemá být neustále snižován“ (Průcha a Veteška, 

2014, s. 262). 
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Průcha (2019, s. 22) též poukazuje na několik příčin nepříznivých změn v oblasti 

vzdělávání ve středních odborných učilištích (výrazný pokles počtu žáků, snížení počtu 

přijímaných uchazečů do 1. ročníku). Jedná se zejména o demografický vývoj (snížení 

kohorty mladých lidí ve věku 14–15 let), přesměrování zájmu mladých lidí o odborné 

vzdělávání (změna zájmu od učebních oborů k studijním oborům středních odborných 

škol), neukončené základní vzdělávání (tedy neúspěšné ukončení 9. ročníku) a genderová 

nevyrovnanost (ve středních odborných učilištích se vzdělává více chlapců než dívek). 

I přes mnoho nepříznivých vlivů ovlivňujících vývoj tzv. učňovského školství, se jedná 

o nepostradatelnou součást školského vzdělávacího systému. Úbytek vzdělávaných žáků, 

posléze úspěšných absolventů nelze zcela jistě podceňovat. Jedná se o celospolečenský 

problém, kdy skutečně v praxi existuje nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, 

tzn. vyučených absolventů konkrétních oborů. Na tuto skutečnost by jistě mělo reagovat 

i postupné a systematické zavádění řízení kvality ve školách. Z hlediska řízení odborného 

vzdělávání dochází k celkové podpoře prostřednictvím seminářů, workshopů na témata 

zkvalitnění výuky žáků, ale dále též z hlediska technického vybavení jednotlivých škol, 

možnosti využití dotačních programů, grantů, účastí škol v soutěžích a v neposlední řadě 

pomocí propagace odborného vzdělávání směrem k široké veřejnosti. Zavedení 

managementu kvality do vzdělávací organizace napomáhá ke stabilnějšímu řízení 

organizace, nastavuje směr stanovením vizí, poslání, cílů, implementuje strategie, 

jednoznačné postupy a předepisuje kritéria hodnocení, čímž pomáhá zdokonalovat 

vzdělávací systém, zavádět přiměřená opatření a eliminovat možná rizika. 
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2 Management kvality ve vzdělávání 

2.1 Pojetí kvality 

Pokud se má hovořit o řízení kvality, je nutné vymezit nejprve samotný pojem kvality 

jako takové. Kvalita se dá rovněž nahradit synonymem jakost. Jakost je v praxi spojována 

spíše s výrobním průmyslem, tedy s výrobky, přičemž kvalita se využívá častěji ve spojení 

se službami. Nicméně z pohledu řízení jednotlivých organizací mají shodný význam. 

Existuje několik přístupů jednotlivých autorů odborných publikací k pojmovému vymezení 

kvality. Veber (2009, s. 434) definuje kvalitu jako stupeň splnění očekávání souhrnem 

existujících vlastností, přičemž se u výrobků a služeb očekává splnění tří neodlučitelných 

znaků – bezvadnost, kvalitativní parametry a stabilita. Naopak Řezáč (2009, s. 72) 

formuluje kvalitu jako, cit.: „…názor zákazníků nebo uživatelů na vlastnosti produktu 

nebo služby, ale i organizace, či sytému; je to míra, o které jsou uživatelé přesvědčeni, 

že služba nebo produkt splní jejich potřeby a očekávání.“. Jakost je diskutovaným tématem 

v každé společnosti a týká se výrobků, ale také služeb. V rozsáhlém konkurenčním 

prostředí je nezbytné, aby se konečným spotřebitelům (zákazníkům, klientům, uživatelům, 

ale také dětem, žákům a studentům) dostávalo k uspokojení jejich potřeb nejen očekávané, 

požadované, ale také, aby výrobky a služby odpovídaly legislativním normám a vnitřním 

předpisům organizace. Otázkou managementu kvality se v minulosti zabývalo několik 

osobností, kterými jsou například Philip Bayard Crosby, Joseph Moses Juran, 

Armand Vallin Feigenbaum. Jejich pojetí kvality je rozdílné; Crosby: „Kvalita je shoda 

s požadavky.“, Juran: „Kvalita je způsobilost k užití.“, Feigenbaum: „Kvalita je to, 

co za ni považuje zákazník.“ (In: Nenadál et al., 2018, s. 15). Další zahraniční osobností, 

která se věnovala managementu kvality je např. Kaoru Ishikawa. 

Nenadál et al. (2018, s. 16–17) vysvětlují kvalitu pro její obtížnou srozumitelnost 

v několika bodech (zejména plnění veškerých požadavků všech zúčastněných stran, 

kombinace potřeb a očekávání, spjaté znaky – vlastnosti s objektem kvality). Je tak zcela 

zřejmé, že v řízení kvality je nutné si především uvědomit, o jaký výrobek nebo službu 

se jedná, jaké jsou požadavky, očekávání a potřeby z hlediska cílové skupiny, 

zúčastněných stran, veřejnosti, legislativních a dalších norem, jaké jsou důležité vlastnosti 
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konkrétních výrobků a jednotlivé výstupy daných služeb. „Kvalita je opravdu komplexní 

vlastnost, projevující se schopností plnit požadavky. Všechny požadavky přitom můžeme 

vztáhnout směrem k zákazníkům, dalším zainteresovaným stranám a nejrůznějším 

předpisům. Byť jsou nejčastěji v této souvislosti uváděny požadavky externích zákazníků, 

v moderních systémech managementu kvality mají mít stejnou váhu i požadavky jiných 

zainteresovaných stran, životní prostředí nevyjímaje“ (Nenadál et al., 2018, s. 16). 

Řízení kvality sleduje mnoho aspektů v organizaci a nespočetné množství vlivů, 

které výrobek nebo službu ovlivňují. Niavand a Nia (2018, s. 11) konstatují, že kvalita 

je konečným bodem, přičemž management kvality je poté přístup a proces, 

jakým způsobem je možné kvality docílit. Nemůže se tak jednat o jednoduchý proces, 

ba naopak řízení kvality vyžaduje jasně formulované požadavky, cíle, strategické postupy 

a kompetentní osobnosti schopné adaptace na dosahování změn, výsledků, odpovědnosti 

apod. Hoyle (2007, s. 18–19) uvádí 3 dimenze kvality (obchod, produkt a společnost). Dále 

konstatuje, že mnoho organizací se soustředí pouze na oblast produktu, přičemž výše 

uvedené 3 oblasti jsou vzájemně propojené a na sobě závislé. Z uvedeného je tak zřejmé, 

že organizace by se měla věnovat veškerým procesům ve společnosti (např. vnější vztahy, 

legislativa, bezpečnost, personální záležitosti), nikoli pouze otázkám týkajícím se 

samotného produktu (Hoyle, 2007, s. 19). „Kvalita se dosahuje změnou kultury, změnou 

chování a zabezpečováním kvalifikované personální síly. Pro dosažení je nezbytné: - 

zahrnout cíle týkající se kvality do strategických cílů, - zabudovat odpovědnost za kvalitu 

jako nedílnou součást do každé práce a všech navazujících procesů, např. řízení 

pracovního výkonu (rozuměj hodnocení pracovníků), - získat zřetelný závazek 

odpovědnosti za kvalitu od všech zaměstnanců firmy, počínaje vrcholovým vedením, - 

vytvářet týmy orientované na kvalitu, které jsou propojené odshora dolů a zdola nahoru 

i horizontálně tak, aby zahrnovaly dodavatele i zákazníky, - rozvíjet dovednosti vzděláním 

i výcvikem, oceňovat a odměňovat zlepšování kvality“ (Heller, 2002, s. 122). 

Jak je z výše uvedeného patrné, v odborné literatuře je možné nalézt několik zcela 

odlišných vymezení pojmu kvalita. Mezinárodní organizací pro normalizaci (International 

Standard Organisation) jsou vydávány mezinárodní standardy, podle nichž je řešena též 

problematika managementu kvality. Konkrétně od roku 1987 vychází ISO normy řady 
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9000, které se zabývají definováním systému managementu kvality. Jednou ze základních 

metod řízení kvality je systém řízení kvality, zkr. QMS z anglického Quality Management 

System (dále též „QMS“), dle ISO 9001. QMS spočívá dle Natarajana (2017, s. 4) 

v plánovaných a stanovených procesech organizace k dosažení uspokojení potřeb 

a očekávání interních a koncových zákazníků za pomoci dokumentace jednotlivých 

procesů. Jedná se o normy, které obsahují standardy požadavků na zavedení systému řízení 

kvality, ale také zahrnují popis modelu pro nastavení řídících procesů v organizaci tak, 

aby docházelo k jejímu účelnému řízení a rovněž k plnění daných požadavků na výrobu 

kvalitních produktů a poskytování kvalitních služeb. Model je zaměřen nejen na vztahy 

na pracovišti, aktivity zaměstnanců a konečné zákazníky, ale též na další důležité činnosti 

v organizaci (např. plánování, kontrola, vedení lidí, zlepšování). „ISO normy jsou 

v prostředí výrobních organizací nejznámějším standardem pro řízení jakosti“ (Řezáč, 

2009, s. 73). ISO normy se však nyní dají aplikovat s ohledem na jejich následnou revizi 

i v nevýrobních sektorech (poskytování služeb, marketingové činnosti apod.).  

Vydáváním českých technických norem (označení ČSN) byl do konce roku 2017 pověřen 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, zkr. ÚNMZ. 

Od 1. 1. 2018 přešla veškerá činnost spojená s tvorbou, vydáváním a distribucí českých 

technických norem pod správu nově vzniklého subjektu s dnešním názvem Česká agentura 

pro standardizaci, zkr. ČAS (ÚNMZ, online). 

V současné době je platných několik souvisejících ISO norem týkajících se řízení kvality, 

jako např.: ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy 

a slovník (norma uváděná rovněž jako ISO 9000:2015), ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy 

managementu kvality – Požadavky (norma uváděná rovněž jako ISO 9001:2015), 

ČSN P ISO/TS 9002:2018 Systémy managementy kvality – Směrnice pro aplikování 

ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9004:2019 Management kvality – Kvalita organizace – 

Návod k dosažení udržitelného úspěchu.  

Norma ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy 

a slovník (2016, s. 30) formuluje kvalitu univerzální definicí využitelnou pro různé obory, 

cit.: „kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektů“. 

Zavedení systému jakosti v organizaci podle ISO vyžaduje následnou certifikaci 



 

24 

 

od nezávislého certifikačního orgánu. Norma ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy 

managementu kvality – Požadavky (2016, s. 10) vymezuje 7 základních zásad pro řízení 

kvality, cit.: 

- „zaměření na zákazníka, 

- vedení (leadership), 

- angažovanost lidí, 

- procesní přístup, 

- zlepšování, 

- rozhodování založené na faktech, 

- management vztahů.“. 

ISO 9001 je tedy standard požadavků na nastavení procesů v organizaci za účelem 

zlepšování chodu organizace, ale rovněž pro dosažení kvalitních výstupů. V souladu 

s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016 musí společnost vytvořit, zavést, 

udržovat a zlepšovat systém managementu kvality, včetně nezbytných procesů a jejich 

vzájemných vazeb. 

S ohledem na skutečnost, že vzdělávací proces je důležitou oblastí a řízení kvality 

je s přihlédnutím k jejímu vymezení složitým procesním přístupem, vznikla metodika 

pro potřeby řízení procesů hodnocení kvality ve vzdělávání, kterou je ISO/IWA 2 – 

směrnice pro aplikaci ISO norem ve vzdělávání. Zavedení norem ISO ve škole napomáhá 

sledovat různé procesní oblasti a nacházet nápravná a preventivní opatření. Může se tak 

jednat o výchovně vzdělávací proces, pedagogický proces, řízení lidských zdrojů, 

administrativu nebo např. finance. 

V případě řízení jakosti se jedinec může setkat s různými pojmy, principy a metodami, 

jakým způsobem lze řídit kvalitu. Jedním ze základních přístupů je TQM – Total Quality 

Management (dále též „TQM“). TQM nebyl na rozdíl od ISO kodifikován. TQM zahrnuje 

kritéria a zásady, na základě kterých by měla společnost dosáhnout požadovaných 

výsledků (kvalitní řízení podniku, jakost produktu, služby, ocenění zákazníka). Jedná 

se o přístup, který je zaměřený nejen na kvalitu jako takovou, ale především 

na spokojenost všech zúčastněných stran (zákazník, zaměstnanec, firma). Zahrnuje v sobě 

veškeré procesy, vize a cíle společnosti, etiku a podnikovou kulturu. „Přístupy péče 



 

25 

 

o jakost ve smyslu TQM představují různorodé proudy, jejichž společnými rysy je orientace 

na zákazníka (úsilí o spokojenost zákazníků), trvalé zlepšování, zavádění procesního řízení, 

atd“ (Veber, 2007, s. 140). 

Filip (2019, s. 179) shrnul TQM jako filozofii podnikání, která, cit.:  

• „se snaží o trvalé zlepšování výsledků společnosti včetně ekonomických ukazatelů, 

• skýtá záruky dlouhodobého růstu, nebo alespoň přežití, které se zaměřuje 

na zvyšování spokojenosti zákazníků (a tedy rozvoje), 

• usiluje o uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran.“. 

Zásadní charakteristikou TQM jsou zlepšovací aktivity, předmětem mohou být mimo 

jakosti také aktivity spojené se snižováním nákladů nebo zvyšováním bezpečnosti 

v podniku tak, jak uvádí Veber (2000, s. 190). 

Důležitou osobností spojenou s TQM je guru William Edwards Deming, který představil 

zlepšovací cyklus PDCA (plan-do-check-act). Tato jednoduchá metoda spočívá 

v opakovaných cyklech 4 kroků (fází), které vedou k trvalému zlepšení všech procesů 

v organizaci: 

- 1. fáze: plan – naplánování záměru zlepšení, 

- 2. fáze: do – realizace plánu, 

- 3. fáze: check – srovnání realizace proti původnímu plánu, 

- 4. fáze: act – úpravy na základě zjištění (Filip, 2019, s. 92). 

V současné době se zlepšovací cyklus PDCA objevuje nejen v odborné literatuře 

zabývající se kvalitou obecně, ale také je obsahem mezinárodních norem a základním 

kamenem v řízení kvality a trvalého zlepšování. Cyklus je atraktivní pro jeho univerzální 

možnost využití v různorodém odvětví (produkující výrobky i nabízející služby) 

a jednoduché zpracování (včetně snadné implementace).  

Další možnou metodou řízení kvality využitelnou v různých sektorech je model EFQM 

(The European Foudation for Quality Management) – evropský model excelence 

(dále též „EFQM“). Model EFQM byl vyvinut Evropskou nadací pro řízení kvality 

s ohledem na složitou uchopitelnost pro zavedení TQM v praxi. „EFQM velmi těsně 

navazuje na model TQM – Total Quality Management (komplexní řízení kvality), 
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který se začal v 70. letech minulého století používat pro systémy celopodnikového řízení 

jakosti nejdříve v japonských firmách, poté i v amerických a evropských“ (Řezáč, 2009, 

s. 95). 

Nenadál et al. (2018, s. 36) uvádějí, že model EFQM je uznáván jako nejkomplexnější 

nástroj řízení kvality, přičemž ve srovnání s ISO normami je sice náročný, ale vykazuje 

především vyšší dynamičnost a progresivitu. 

Model EFQM vystihuje následující znázornění. 

Obrázek 1: Schéma modelu EFQM 

 

 Zdroj: Filip (2019, s. 213) 

Model EFQM zahrnuje 9 oblastí, které jsou rozdělené na část předpokladů a část výsledků, 

a to: 

- předpoklady: vedení, pracovníci, politika a strategie, partnerství a zdroje, procesy, 

výrobky a služby; 

- výsledky: výsledky vzhledem k zaměstnancům, výsledky vzhledem k zákazníkovi, 

výsledky vzhledem ke společnosti, výsledky výkonnosti. 

Zpětná vazba umožňuje, aby docházelo k učení se, kreativitě a inovaci. Model byl 

vytvořen v důsledku strategie, že pokud organizace chce dosahovat stanovených výsledků, 
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musí mít vhodně nastavené předpoklady. Jednotlivé oblasti (kritéria) mají přidělené 

bodové hodnocení, přičemž součet je roven 1000 bodů. „Model svým rozsahem 0 až 1000 

bodů vytváří kontinuální stupnici dokonalosti řízení podniku…Model má vytvořit exaktní 

představu o nedostatečnosti ve všech oblastech řízení podniku a srovnat jeho úroveň 

s úrovní evropské excelence (evropského podnikového standardu)“ (Řezáč, 2009, s. 96). 

Model EFQM poukazuje na skutečnost, že za výsledky výkonnosti společnosti stojí 

spokojení zákazníci, zaměstnanci, ale také další zúčastněné strany, zatímco by měla být 

zachována schopnost poskytovat kvalitní a atraktivní výrobky a služby. Nenadál (2016, 

s. 32) konstatuje, že ISO 9001 je kriteriální norma, která definuje souhrn požadavků 

na systémy managementu kvality, zatímco norma ISO 9004 a např. model EFQM pouze 

doporučují, co by společnosti měly sledovat a měřit, a jakým výsledkům by se firma měla 

věnovat. Je tak zřejmé, že ISO 9001 stanovuje jasná a neopomenutelná kritéria 

pro hodnocení řízení kvality. Důležitým článkem působícím na území České republiky 

v této oblasti je Česká společnost pro jakost, která poskytuje komplexní služby týkající 

se kvality (např. školení, certifikace), spolupracuje s mezinárodními organizacemi 

a je držitelem mezinárodního ocenění EFQM Committed To Excellence (Česká společnost 

pro jakost, online). 

Mezi nástroje pro excelentní řízení kvality patří také model CAF – Common Assessment 

Framework (dále též „CAF“). Jedná se o společný evropský nástroj pro hodnocení kvality 

ve veřejné správě, resp. ve veřejném sektoru. „Model CAF – jeho vznik byl iniciován 

ministry zemí EU odpovědnými za veřejnou správu a model sám byl vyvinut Evropským 

institutem pro veřejnou správu kolem roku 2000. Jde o nástroj, který pomáhá organizacím 

veřejného sektoru v celé Evropě při využívání metod managementu jakosti ke zlepšování 

jejich vlastní výkonosti“ (Veber, Hůlová a Plášková, 2010, s. 67–68). 

Model CAF je sebehodnotící metodou a společným nástrojem pro zlepšování a výkonnost, 

ale také je rámcem pro kvalitní a výkonné řízení, a to nejen úřadu. CAF je oproti ostatním 

metodám systému řízení kvality snadnější variantou vhodnou tam, kde dochází 

k implementaci řízení kvality a společnost nemá s řízením kvality zkušenosti (dochází 

k zavádění managementu kvality poprvé). Uvedené vyplývá také z odborných publikací 

zaměřených na problematiku managementu kvality ve veřejných službách. Počáteční verze 
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byla představena Evropským institutem veřejné správy (European Institute of Public 

Administration – EIPA) v roce 2000. V základu je tato metoda odvozena od modelu 

EFQM, přičemž CAF je založen především na vlastním hodnocení s využitím vlastních 

zdrojů (managementmania, online). 

Uvedená metoda obsahuje 9 kritérií, která v sobě zahrnují vedení, strategii a plánování, 

zaměstnance, partnerství a zdroje, procesy, klienty, výsledky orientované na klienty, 

výsledky orientované na uspokojování potřeb zaměstnanců, výsledky organizace veřejného 

sektoru a dosahování klíčových výsledků výkonnosti organizace.  

S cílem napomoci ke zlepšování kvality vzdělávacích činností škol a školských zařízení 

vznikla aplikační příručka modelu CAF s názvem Aplikační příručka modelu CAF 

(Common Assessment Framework) pro školy: společný hodnoticí [sic] rámec (dále též 

„příručka“) určená právě školám, jako specifickému resortu veřejné služby. Motto 

aplikační příručky (2007) je, cit.: „Sebehodnocením ke zvyšování kvality a efektivity škol“. 

Tato příručka (2007) je rozdělena do několika fází, kterými jsou postup implementace 

modelu CAF, kritéria pro oblast předpokladů, kritéria pro oblast výsledků a propojení 

v modelu. Přínosnou částí uvedené příručky jsou přílohy, které obsahují popis a vzor 

možných evaluačních nástrojů [SWOT analýza, relační diagram, Paretův diagram, 

zlepšovací karta, příklad zlepšovací karty a Demingův zlepšovací cyklus (PDCA)]. 

2.2 Kvalita v oblasti vzdělávání 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je vzdělávání 

poskytované podle tohoto zákona veřejnou službou. Stát nese za tuto službu odpovědnost 

z hlediska její dostupnosti a kvality, ale také z hlediska efektivity jejího poskytování. 

Podmínkou pro výkon činnosti školy je platný zápis do rejstříku škol a školských zařízení. 

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení podléhá správnímu rozhodování nejen 

dle formálních požadavků – posouzení legitimních náležitostí. V souvislosti s řádně 

podanou žádostí se posuzuje také soulad s platným dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje, příp., zda jsou dány 

předpoklady pro řádnou činnost školy nebo školského zařízení po stránce personální, 

materiální a finanční [§ 148 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)]. Z uvedeného 
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je zřejmé, že se nejedná pouze o evidenční řízení, v důsledku čehož by se mohlo zdát, 

že na zřízení školy existuje právní nárok. Řízení o zápisu školy do rejstříku škol 

a školských zařízení je svým charakterem a s ohledem na zajištění vzdělávání ze strany 

státu jako veřejné služby naopak řízením povolovacím. Zkoumá se tedy i věcná stránka 

žádosti, a to včetně dokladů, které nasvědčují, zda škola dokáže dosahovat určité kvality 

a zda jsou dány předpoklady pro řádnou činnost školy (mj. se posuzují i koncepční 

dokumenty žadatele – návrh školního vzdělávacího programu, učební plán apod.).  

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nemá oproti vysokým školám jasně právně 

zakotvené řízení kvality. S ohledem na klíčové postavení vysokých škol v oblasti 

vzdělávání s přihlédnutím k extenzivnímu rozvoji a diverzifikaci vysokého školství došlo 

k zásadní legislativní změně, a to k přijetí zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon 

o vysokých školách a některé další zákony. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

stanoví vysoké škole přímo povinnost zajišťovat kvalitu vzdělávací činnosti a související 

tvůrčí činnosti a dalších souvisejících činností, povinnost zavést a udržovat systém 

zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a rovněž povinnost 

vnitřního hodnocení kvality těchto činností vysoké školy. V případě poskytování 

vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) tomu tak není.  

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy je právně zakotveno 

v ustanovení § 12 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), avšak velmi 

stroze, cit.: „(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení 

Českou školní inspekcí. (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční 

zprávy o činnosti školy. (3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká 

školní inspekce. (4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě 

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy 

České republiky provádí ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

České republiky a Česká školní inspekce ve své výroční zprávě. (5) Hodnocení školy 

a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem 

zveřejní.“. Každá škola má tedy v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 a 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) povinnost provádět tzv. autoevaluaci, která je základem 

pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. 
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Průcha a Veteška (2009, s. 47) definují autoevaluaci škol jako, cit.: „cyklický 

a systematický proces, který je realizován aktéry školního života.“. Dochází tak na základě 

stanovených cílů k vyhodnocení působení školy a jejich dosažených úspěchů. „Účelem 

autoevaluačních procesů je především vést ke zlepšování, k rozvoji školy v jednotlivých 

oblastech práce“ (Vašťatková, 2011, s. 19). Z uvedeného vyplývá, že cílem vlastního 

hodnocení je dosahování kvality ve vzdělávání, a to jak samotného vyučování, 

personálního zajištění, moderní výuky, vzdělávacích výsledků žáků, uplatnitelnosti 

absolventů na trhu práce, ale opomíjena by neměla být ani samotná spokojenost všech 

zúčastněných stran.  

V souvislosti s nastavenou povinností provádět autoevaluaci ve škole je nutné uvést, 

že školy nemají od roku 2012 (konkrétně s účinností od 1. 7. 2012) povinnost 

vypracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy. V důsledku přijaté novely z roku 2012 

byla z vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů 

a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, vyjmuta část zabývající se vlastním 

hodnocením školy (rámcová struktura vlastního hodnocení školy). Zpráva o vlastním 

hodnocení školy není s ohledem na uvedenou legislativní změnu povinnou dokumentací 

školy dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školám zůstala pouze povinnost 

provádět autoevaluaci ve škole, která by měla být promítnuta do výroční zprávy o činnosti 

školy. Platné právní předpisy tedy už neurčují povinnost zpracovávat samostatnou zprávu 

s jasně definovanými obsahovými náležitostmi. Je tak na samotném řediteli školy, 

které hodnotící oblasti budou součástí vlastního hodnocení školy a jakým způsobem bude 

vlastní hodnocení uchopeno. Závěrem lze shrnout, že každá škola by jistě měla 

shromažďovat veškeré podklady pro zpracování výroční zprávy, aby mohly být případně 

předloženy pro následné hodnocení ČŠI. V souvislosti s řešenou problematikou vyvstává 

otázka, zda školy provádějí autoevaluaci skutečně se záměrem dosáhnout kvalitní školy 

se zavedenými efektivními procesy nebo se jedná o splnění zákonné povinnosti 

s nevyužitými možnostmi. Jirečková (2011, s. 82) poukazuje na faktickou stránku věci, 

že využívání systému managementu kvality při dodržování nastavených kritérií má 

pro školu význam do budoucnosti a že lze z výsledků dosáhnout dalších možností během 

vzdělávání. „Implementace nových modelů současně se zvážením jejich rizik může být 

cestou ke zkvalitnění českých škol. Zvýšení kvality činností školy se promítne nejenom 
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do spokojenosti studentů, učitelů či rodičů, ale i do vývoje celé naší společnosti“ 

(Jirečková, 2011, s. 82). 

Odborná literatura nedefinuje pojem „kvality ve vzdělávání“ s přesným vymezením 

významu. Na tuto skutečnost poukazuje ve své publikaci Průcha (2017, s. 359). Nicméně 

Průcha (2017, s. 360) přesněji vymezuje pojem kvality s ohledem na dosažení odpovídající 

úrovně vzdělávací soustavy následovně, cit.: „Kvalita (vzdělávacích procesů, vzdělávacích 

institucí, vzdělávací soustavy, aj.) je žádoucí (optimální) úroveň fungování 

a/nebo produkce těchto procesů či institucí, která může být předepsána určitými požadavky 

(např. vzdělávacími standardy), a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.“. 

V oblasti školství lze podle Nenadála et al. (2018, s. 16) chápat kvalitu jako dosažení 

shody s plánovanými výstupy učení, znalosti žáků a studentů a jejich uplatnitelnost na trhu 

práce. Paulovčáková (2020, s. 40) dále poukazuje na skutečnost, že organizace (rovněž 

vzdělávací instituce) orientovaná na kvalitu má uchopitelný směr, jde především o snahu 

o udržitelný úspěch, dosažení důvěry veřejnosti (potenciálních zákazníků), ale také 

podporu komunikace navenek v souvislosti s nabízenými službami.  

Vzdělávání je velmi specifickou službou poskytovanou dle právních předpisů a zajištěnou 

státem jako „garantem“, avšak kvalitu řídí v první linii zejména ředitel školy, který může 

využívat jednotlivé nástroje pro zlepšování poskytování vzdělávání s přihlédnutím 

k okolním vlivům, které není možné zásadně ovlivnit. Důležitým článkem je rovněž 

zřizovatel školy. Průcha (2009, s. 70) reflektuje, že kvalita vzdělávacích procesů může být 

objektivně měřena a hodnocena, neboť se jedná o žádoucí úroveň fungování vzdělávacích 

procesů s předepsanými požadavky.  

Obecně lze shrnout, že vzdělávací systém se začínal více zabývat kvalitou ve vzdělávání 

v rámci tzv. kurikulární reformy. Rámcové vzdělávací programy vytyčily jasně definovaný 

obsah vzdělávání. Mnoho autorů poukazuje na problematiku řízení kvality ve školství, 

jako např. Janík a Knecht (2011, s. 10), cit.: „…diskuse o kvalitě školy a kurikula jsou 

i u nás prostoupeny řadou dilemat a kontroverzí. Na jednu stranu je kurikulární reforma 

spojována s decentralizací a s příslibem vyšší autonomie pro školy, na druhou stranu 

se v posledních letech začíná prosazovat plošné testování a další opatření směřující 
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k centralizaci a standardizaci.“. V tomto ohledu je jistě možné zmínit např. jednotné 

přijímací testy na střední školy nebo společnou část maturitní zkoušky. 

Při posuzování kvality ve vzdělávání se sleduje více cílů – obsah vzdělávání, výsledky 

vzdělávání, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, přístup k žákům, motivace, mezilidské 

vztahy, efektivní vedení, rozvoj osobnosti apod. Ve školách dochází k různorodým 

testováním a k mezinárodním srovnávacím šetřením. Výsledky z jednotlivých šetření 

mohou být s ohledem na školní vzdělávací programy jedním z podkladů pro hodnocení 

výsledků žáků při vzdělávání. Pochybnosti mohou vznikat v situaci, kdy dochází 

k neuspokojivým výsledkům v mezinárodním srovnání. Tuto skutečnost stvrzují i Janík 

a Knecht (2011, s. 10), cit.: „Na druhou stranu nedobré výsledky žáků v mezinárodně 

srovnávacích studiích (TIMSS/PISA) dnes vyvolávají pochybnosti o tom, zda jsou školy 

skutečně schopny prostřednictvím školních kurikul vymezovat kritéria kvality a provádět 

dle nich evaluaci své práce.“. 

Není pochyb, že řízení kvality určitým způsobem zasahuje do fungování každé školy. Jsou 

ale školy schopny využít potenciálu a nastavit funkční systém s vhodnými měřitelnými 

a jasně definovanými kritérii? Této otázce a mnoha dalším byla věnována pozornost 

v národním projektu „Cesta ke kvalitě“ uskutečněném v letech 2009–2012. Projekt 

podporoval mimo jiné výměnu zkušeností s vlastním hodnocením mezi školami. 

Z výsledků šetření, které byly zveřejněny v projektu „Cesta ke kvalitě“, vyplynulo, cit.: 

„Péče o kvalitu je tedy pevnou součástí práce českým škol. Z různých důvodů však může 

být mnohdy ve školní praxi problémem stanovení kritérií kvality čili stanovení 

„podle čeho“ mají učitelé ve škole, ale i další lidé (rodiče, zástupci zřizovatele, širší 

veřejnost…) poznat, že škola funguje kvalitně.“ (Hrubá a Chvál, ed., 2019, s. 266). 

2.3 Kvalita vzdělávání z pohledu České školní inspekce 

ČŠI byla zřízena zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v návaznosti na § 7 odst. 3 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstvech a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 2/1969 Sb.“). 

Ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoví, že ČŠI je, cit.: 

„správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní 
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jednotkou.“. ČŠI je dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb. podřízena MŠMT. 

ČŠI vykonává podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mimo jiné inspekční činnost, 

kontrolní činnost, ale také zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systému 

hodnocení vzdělávací soustavy apod. Jedná se tedy o centrálně řízený kontrolní orgán, 

který se zaměřuje na výsledky vzdělávací činnosti, personální a materiální zajištění 

výchovně-vzdělávací činnosti, odborné řízení, pedagogické řízení, efektivitu využívání 

ekonomických prostředků a dodržování platných právních předpisů.  

ČŠI, jako orgán, který sleduje kvalitu vzdělávání v České republice, vytvořil hodnotný 

dokument s názvem Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

na školní rok 2020/2021, č. j. ČŠIG-2146/20-G21 (dále též „Kritéria hodnocení“). 

Dokument Kritéria hodnocení byl předložen MŠMT na 22. poradě k jeho projednání 

a následně byl dne 16. 6. 2020 schválen Ing. Robertem Plagou, Ph.D., ministrem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Kritéria hodnocení jsou primárně určena vedení školy 

k jejímu případnému využití při vlastním hodnocení školy. Kritéria hodnocení jsou 

uzpůsobena pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, všeobecné (gymnaziální 

vzdělávání), střední vzdělávání – odborné, vyšší odborné vzdělávání, základní umělecké 

vzdělávání, dále pro školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže 

se školou a internáty a pro střediska volného času. Jednotlivé modifikace jsou poté 

rozděleny na 6 oblastí hodnocení. Následující hodnocené oblasti znázorňují modifikace 

pro střední vzdělávání – odborné.  

První hodnocenou oblastí je koncepce a rámec školy. Uvedená oblast vychází 

z předpokladu, že základem úspěchu je především nastavený směr, tzn. tvorba cílů, vizí, 

koncepcí apod. „Základem systematického zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce 

a formulace cílů školy. Klíčovou součástí cílů školy je školní vzdělávací program, 

který je v souladu s odpovídajícím rámcovým vzdělávacím programem a všemi právními 

předpisy týkajícími se vzdělávání“ (Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 47). 

První kritérium tedy zohledňuje vytvořenou koncepci a strategii rozvoje školy. Dle ČŠI 

nezáleží, zda se jedná o samostatně vytvořené dokumenty nebo jsou součástí samotného 

školního vzdělávacího programu, ale koncepce a strategie rozvoje školy musí být 

srozumitelná, reálná a jasně formulovaná. Při stanovení každé strategie je nutné vytyčit 
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směr, nastavit cíl, vizi, kroky směřující k naplnění stanovených požadavků. Pedagogičtí 

pracovníci jsou důležitou a neopomenutelnou součástí školy. Koncepci a strategii rozvoje 

školy by tedy pedagogičtí pracovníci měli sdílet a naplňovat. Důležitým článkem je rovněž 

zřizovatel školy a další aktéři, včetně veřejnosti. Škola sleduje a sbírá informace rozhodné 

pro další směřování – trendy ve školství, socioekonomické regionální změny, politické 

změny, právní změny, demografické údaje aj. Škola by měla mít schválený školní 

vzdělávací program, který by měl vycházet z nastavené vize a strategie. Ustanovení § 3 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoví, že pro každý obor vzdělání 

v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové 

vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy (dále též „RVP“). RVP jsou dle § 3 

odst. 1 tohoto zákona závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále též 

„ŠVP“). Vydaný ŠVP by tak měl odpovídat rámcovému vzdělávacímu programu. ŠVP by 

měl být srozumitelný pro zaměstnance školy, ale také pro veřejnost. Dalšími kritérii v této 

oblasti jsou jasně nastavená pravidla (školní řád, vnitřní předpisy školy), bezpečnost 

(úrazová prevence, krizové chování, zajištění psychohygieny) a spolupráce s profesními, 

sociálními a dalšími vnějšími partnery (např. školská poradenská zařízení, orgán sociálně 

právní ochrany dětí, jiné školy, komerční subjekty).  

Chvál (2018, s. 21–32) doporučuje v předmětném kritériu hodnocení využít evaluačních 

nástrojů a využití konkrétních příležitostí pro dosažení výsledků. Uváděna je např. SWOT 

analýza, metoda „Dobrá škola“, metoda „Řízení změn“, příležitost třídních schůzek 

(komunikace směrem k zákonným zástupcům), příležitost dotazníků a anket, formální 

i neformální akce školy (besídky), školská rada (komunikace směrem k zákonným 

zástupcům a zřizovateli, periodické revize a konzultace týkající se ŠVP a dalších vnitřních 

předpisů školy (vedení ve spolupráci s pedagogickými pracovníky), tvorba příležitostí 

pro setkání se zákonnými zástupci k tématům realizace ŠVP. Metoda „Dobrá škola“ 

je technika pro stanovení priorit školy. Spočívá ve stimulaci řízené diskuze v týmu 

o prioritách a vizích školy (Chvál, 2018, s. 130–131). Diskuse poté může obsahovat otázky 

týkající se cílů školy, kurikula, jednotlivých kompetencí, vedení, ale také vybavení školy, 

vztahů ve škole, sebehodnocení a autoevaluace. Autory uvedeného nástroje jsou Pol 

a Lazarová (Národní pedagogický institut ČR, online). 
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Druhou hodnocenou oblastí je dle ČŠI pedagogické vedení školy. „Právě přístup vedení 

školy v oblasti řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola 

poskytuje. Důraz je na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, 

monitorování a vyhodnocování i následném přijímání opatření“ (Kritéria hodnocení, 

online, 2020, s. 49). 

Uvedené kritérium očekává provádění autoevaluace nejen v oblasti vzdělávání, ale také 

co se týká řízení školy. Měl by být nastavený efektivní monitoring a vyhodnocování tak, 

aby docházelo ke zkvalitňování vzdělávacího procesu při respektování právních předpisů. 

Důležitou součástí je vytváření vhodného školního klima (včetně mezilidských vztahů 

ve škole), personálních podmínek (podpora profesního rozvoje, naplňování potřeb 

jednotlivých pedagogů, výměna zkušeností mezi pedagogy), materiálních podmínek 

(vyhodnocování stavu materiálních podmínek) a vytváření podmínek pro vlastní profesní 

rozvoj (aktivní, výměna zkušeností). 

Třetí velmi důležitou oblastí je kvalita pedagogického sboru. „Jádrem kvalitní školy jsou 

kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, profesně zdatní, přistupující k žákům s respektem, 

vstřícní, profesionálně vystupující, podporující rozvoj odpovědnosti u žáků, uvědomující 

si vlastní odpovědnost, otevření výměně zkušeností, konstruktivně spolupracující s kolegy 

a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti“ (Kritéria hodnocení, online, 

2020, s. 50). 

Tato oblast sleduje kvalifikovanost a aprobovanost pedagogického sboru dle příslušných 

platných právních předpisů (zejména zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), profesionalitu 

pedagogů, empatický a respektující přístup ke každému žákovi, podporu mezi jednotlivými 

pedagogickými pracovníky (kolegiální vztahy, hospitační hodiny, konzultace, činnost 

předmětových komisí), podporu rozvoje demokratických hodnot (zapojení žáků 

do rozhodovacích procesů o věcech, které se jich týkají, podpora odpovědnosti), profesní 

rozvoj každého pedagogického pracovníka (plány profesního rozvoje, pravidelné 

vyhodnocování práce, aktivní přístup). 

ČŠI poukazuje na výuku jako na čtvrtou oblast hodnocení. „Smyslem naplňování kritérií 

v oblasti ʹvýukaʹ je implementace principů výuky, které v maximální možné míře 
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přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním schopnostem žáků 

a vedou k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností i postojů žáků na bázi kritického 

sebehodnocení vlastního výsledku“ (Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 52). 

Výuka musí vždy probíhat v souladu s kurikulárními dokumenty. Ve výuce by mělo být 

také přihlédnuto k jednotlivým potřebám žáků (např. zapojení odborníka z praxe, vytváření 

motivace, kritické myšlení). Ve výuce by měly být využity různé metody a formy 

vzdělávání (skupinové úkoly, tvořivost, autonomie). Individuální potřeby žáků jsou velmi 

častým diskutovaným tématem. Během výuky se tento přístup samozřejmě hodnotí. 

Neopomíjí se ani spolupráce s odborníky (např. školské poradenské zařízení), vytváří se 

podmínky pro vzdělávání bez jakékoli diskriminace, zajišťují se podpůrná opatření. 

Hodnocení výuky probíhá nejčastěji prostřednictvím hospitačních hodin a dotazníkového 

šetření, příp. anket. 

Pátá hodnotící oblast zahrnuje vzdělávací výsledky žáků. „Cílem pro naplňování kritérií 

v oblasti ʹvzdělávací výsledkyʹ je zhodnocení kvality činnosti školy v jedné 

z nejpodstatnějších funkcí každé školy – tj. dosáhnout toho, aby její absolventi byli 

vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost 

v dalším vzdělávání a v profesním životě a přispějí ke zvýšení kvality jejich života“ 

(Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 53). 

Každá škola by měla sledovat a následně průřezově vyhodnocovat výsledky žáků 

při vzdělávání. Vychází se tu ze skutečnosti, že pokud dochází k vyhodnocování 

vzdělávání, mohou být přijata příslušná opatření vedoucí k dlouhodobému zlepšování. 

Důležitá je zde opět shoda se školním vzdělávacím programem, ale také podpora motivace 

jednotlivých žáků. Výsledky mohou být vyhodnocovány pomocí úspěšnosti u maturitní 

nebo závěrečné zkoušky, ale základem je neopomenout vyhodnocování již v průběhu 

vzdělávání tak, aby mohlo docházet ke zlepšování výsledků a primárně k přijetí včasného 

opatření. Aby samotná evidence výsledků vzdělávání měla své opodstatnění, je vhodné 

dle Chvála (2018, s. 74) se shodnout na kritériích hodnocení a uplatňovat ho totožným 

způsobem (např. společné hodnocení všech pedagogů). V průběhu vyhodnocování 

výsledků je poté možné využít portfolia žáků, vlastního testování a externího testování 

žáků (např. ČŠI, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – „Cermat“, soukromé 



 

37 

 

společnosti), aplikovat odpovídající testy ve stejných ročnících a dosáhnout zpětné vazby 

od absolventů školy (ankety, informační a komunikační sítě). 

Poslední, tj. šestou oblastí je podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti). „Smyslem 

kritérií v této oblasti je zajistit spravedlivost při přijímání žáků ke vzdělávání a v jeho 

průběhu“ (Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 54). 

Vzdělávání ve školách, příp. ve školských zařízeních, je mimo jiné založeno podle § 2 

odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na zásadě, cit.: „rovného přístupu 

každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie 

ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry 

a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního 

stavu nebo jiného postavení občana,“.  

Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení, která jsou shodná pro všechny 

uchazeče tak, aby byla zachována jednak rovnost všech uchazečů při přijímacím řízení, 

ale také, aby nebyl nikdo v rámci stanovených kritérií znevýhodněn. Obdobně by měla být 

ve škole nastavená pravidla během samotného průběhu vzdělávání. Kritérium rovněž 

zahrnuje podporu žákům s potřebou podpůrných opatření, ale též rozvoj osobnosti každého 

žáka a učení se vzájemnému respektu. 

ČŠI dále reflektuje, že každá škola by měla zohledňovat podmínky, které sama nemůže 

ovlivnit: specifika regionu, ve kterém škola působí včetně dostupnosti kvalitních 

pedagogických pracovníků, materiální a finanční zajištění a složení žáků školy. Nejedná se 

o samotná kritéria hodnocení, ale jde o neovlivnitelné charakteristiky, podle nichž lze 

srovnávat obdobné školy během šetření a posuzování samotné kvality školy, neboť jde 

o indikátory, které zcela jistě budou kvalitu školy ovlivňovat. ČŠI hodnotí školy a školská 

zařízení podle schválených Kritérií hodnocení dle čtyřstupňové hodnotící škály: výborná, 

očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující (ČŠI, online). 



 

38 

 

3 Metodologie výzkumného šetření 

3.1 Teoretická východiska výzkumného šetření 

Metodologie výzkumu je vědní disciplína zahrnující zkoumání konkrétní problematiky, 

postupy provádění výzkumu, sběr dat a jejich zpracovávání prostřednictvím vybraných 

druhů metod. Hendl (2016, s. 31) konkretizuje, že předmětem metodologie jako disciplíny 

jsou nástroje vědy. Ochrana (2019, s. 35) poté uvádí přehled klasifikace obecně vědních 

metod dle třídy/typu (empirické, obecně teoretické) a druhů metod (empirické metody: 

pozorování, měření, experiment; obecně teoretické metody: analýza, syntéza, indukce, 

dedukce, srovnání, specifikace, abstrakce, generalizace, modelování, explanace a narace). 

Základním prvkem v připravovaném výzkumu je formulace cílů a výzkumných otázek. 

„Cíl udává směr výzkumu a výzkumná otázka koncentruje jeho zaměření“ (Mišovič, 2019, 

s. 69). Výzkumné otázky by měly dle Švaříčka a Šeďové (2014, s. 69) splňovat následující 

požadavky: 

• být dostatečně široké, 

• pracovat s obecnějšími koncepty, 

• neměly by se ptát se na četnost jevů nebo na sílu vztahů mezi proměnnými, 

• typicky detailně by měly zkoumat povahu určitých jevů, nejčastěji z perspektivy 

aktérů, 

• vyhýbat se a priori přijatým předpokladům. 

Skutil (2011, s. 52) ve své publikaci doporučuje, aby výzkumné otázky byly definovány: 

• přiměřeně ke zpracovávané práci, 

• aby na ně nebylo možné odpovědět pouze ano nebo ne, 

• za možnosti dosáhnout odpovědi více způsoby, 

• při zachování příležitosti získat dostatečné množství relevantních informací 

s ohledem na vypracovanou teoretickou část, 

• vytvořené otázky by měly obsahovat vztah mezi dvěma koncepty. 

V humanitních a sociálních vědách je využíván kvantitativní nebo také kvalitativní 

výzkum, jak uvádí Veteška (2016, s. 244). Jedná se o odlišné metody výzkumu, které mají 
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svá opodstatnění. „Oba výzkumy však nejsou v protikladu, nýbrž se vzájemně kombinují 

a doplňují. Navíc se vyvinula smíšená metodologie či tzv. smíšený design výzkumu (mixed 

method design)“ (Veteška, 2016, s. 244). Smíšený výzkum, tzv. smíšený design, spočívá 

v postupu využívajícího obou strategií a výhod kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

v kombinaci (Reichel, 2009, s. 42). Nejprve se například mohou identifikovat vlastnosti 

velkého souboru osob nebo jevů, charakterizují se jejich kvantita a poté se z tohoto 

souboru vyberou jednotlivé případy, které se blíže zkoumají po stránce kvalitativní 

(Průcha, 2014, s. 108). 

Kvantitativní výzkum je založen na práci s číselnými informacemi. „Hlavní rys 

kvantitativního výzkumu je exaktní měření. Zjišťuje množství, rozsah či frekvenci výskytu 

jevů“ (Veteška, 2016, s. 245). Kvantitativní výzkum má dle Průchy (2014, s. 105) přesně 

vymezený předmět zkoumání s formulovanými hypotézami, které mají být ověřeny 

nebo zamítnuty. Chráska (2016, s. 14) definuje hypotézu jako oznamovací tvrzení 

o rozdílech, vztazích nebo následcích, kterou je možné empiricky ověřovat.  

Naopak kvalitativní výzkum s číselnými informacemi nepracuje. „Kvalitativní výzkum 

je podrobným popisem daného případu. Cílem není zevšeobecnění údajů, ale hluboké 

proniknutí do konkrétního případu a objevení nových souvislostí, které se hromadným 

(kvantitativním) výzkumem nedají objevit“ (Veteška, 2014, s. 244). 

Mišovič (2019, s. 23) reflektuje několik zásadních rozdílů mezi kvantitativním 

a kvalitativním šetřením, např.: 

• rozsah šetření (kvalita – mnoho informací od omezeného počtu jedinců; kvantita – 

omezený počet informací od velkého počtu jedinců), 

• jedinečnost výzkumných nástrojů (kvalita – minimální srovnání výsledků; kvantita 

– mnohonásobné srovnání), 

• celkový náhled (kvalita – porozumění studovaného jevu; kvantita – vysvětlování 

souvislostí), 

• orientace (kvalita – orientace na významy; kvantita – orientace na proměnné). 
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Mezi nejčastější techniky sběru dat patří například pozorování, rozhovor, dotazník, anketa, 

studium dokumentů – obsahová analýza, experiment. Následně bude blíže specifikována 

technika dotazníku a rozhovoru. 

Dotazníkové šetření je metodou empirického výzkumu, při kterém dochází ke sběru 

potřebných dat na základě vyplnění připraveného a cíleného písemného dotazníku. 

Strukturované dotazníkové šetření je metodou kvantitativního výzkumu. Ačkoli se může 

zdát, že se jedná o snadnou metodu, tak je nutné, aby dotazník byl v základu sestaven 

správně, jasně a srozumitelně. V dotazníku mohou být použity jednak otevřené otázky, 

tzn. takové, které umožňují respondentovi širší vyjádření a poskytnutí informací, 

nebo naopak uzavřené otázky pro zjištění jednoznačných připravených odpovědí, případně 

mohou být použity polouzavřené otázky. „Stavba dotazníku je velice náročnou záležitostí 

a dá se říci i jednou z nejobtížnějších prací v empirickém zkoumání vůbec“ (Zich a Roubal, 

2014, s. 42). Vzhledem k tomu, že dotazníky se ve většině případů odesílají dálkovou 

formou, tak překážkou ve sběru dat může být návratnost dotazníku. Velmi důležité 

je získat především potřebné množství informací a dat, které je poté nezbytné zpracovat 

(tzv. reprezentativnost šetření). Podle Zicha a Roubala (2014, s. 43) je možné metodu 

dotazníkového šetření hodnotit jako velmi účinnou a rozšířenou techniku kvantitativního 

sociologického výzkumu, při kterém lze v krátkém časovém úseku získat značné množství 

informací. 

Další možnou metodou empirického zkoumání je využití rozhovoru, respektive 

tzv. dotazování. Jedná se o velmi častou používanou metodu v kvalitativním výzkumu. 

„Rozhovor jako výzkumnou techniku je možno definovat jako systém verbálního kontaktu 

mezi tazatelem a dotazovaným s cílem získat informace prostřednictvím otázek, které klade 

tazatel. Prostřednictvím rozhovoru zkoumáme mínění, názory, či postoje lidí“ (Zich 

a Roubal, 2014, s. 33). V souladu s dostupnou odbornou literaturou lze výzkumný 

rozhovor členit dle druhu, např. kategorizovaný a nekategorizovaný, respektive 

standardizovaný a nestandardizovaný (příp. částečně standardizovaný). Jeřábek (1993, 

s. 72–73) ve své publikaci uvádí, že „částečně standardizovaný rozhovor se soupisem 

zjišťovaných faktů je založen na předpokladu, že je možno získat stejnou informaci 

od různých skupin dotázaných rozdílně formulovanými otázkami, kladenými navíc 
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v některých případech i v rozdílném pořadí“. Švaříček a Šeďová (2014, s. 159) uvádějí 

označení pro zmíněnou nejčastější metodu sběru dat, co se týká kvality, a to hloubkový 

rozhovor, tzv. in-depth interview. „Za hlavní dva typy hloubkového rozhovoru můžeme 

označit polostrukturovaný rozhovor (vychází z předem připraveného seznamu témat 

a otázek) a nestrukturovaný neboli narativní rozhovor (může být založen pouze na jediné 

předem připravené otázce a dále se badatel dotazuje na základě informací poskytnutých 

zkoumaným účastníkem)“ (Švaříček a Šeďová, 2014, s. 160). 

Během řízených rozhovorů lze využít několik typů otázek obdobně jako u dotazníkového 

šetření (otevřené a uzavřené otázky) s tím, že v průběhu rozhovoru je možné příslušnými 

otázkami usměrňovat, ověřovat pravdivost informací, pochopení problematiky, pozornost, 

zjišťovat názory respondenta apod. „Polostrukturovaný rozhovor je oblíbený pro svou 

flexibilitu, dostupnost, pochopitelnost. Velmi podstatná je jeho schopnost vyjevit, odhalit 

významné a často skryté a závažné aspekty lidského a organizačního chování“ (Mišovič, 

2019, s. 80). 

Mišovič (2019, s. 112) poukazuje na podstatné rysy polostrukturovaného rozhovoru, 

kterými jsou interakční charakter a potřeba existence určitého schématu s navazujícími 

specifickými okruhy otázek. Mišovič (2019, s. 89) rovněž uvádí základní typy otázek 

využívaných v průběhu polostrukturovaného rozhovoru: vstupní otázky, navazující 

a zjišťovací otázky, specifikující a přímé otázky, nepřímé otázky, mlčení, konstruktivní 

otázky, interpretační otázky a otázky odvádějící pozornost. Během šetření však není 

důležitý pouze samotný rozhovor, ale také jednotlivé kroky, které mu předcházejí 

nebo po něm následují. 

Získání dat pomocí hloubkového rozhovoru obsahuje volbu metody, přípravu podkladů 

k rozhovoru, průběh rozhovoru, přepis rozhovoru, přemítání a úvahu, analýzu získaných 

dat, psaní a prezentaci výstupů šetření (Švaříček a Šeďová, 2014, s. 160). V počátku 

vyhodnocení získaných dat dochází nejprve k základní kategorizaci získaných odpovědí 

prostřednictvím tzv. kódování – přiřazováním kódů ke stejnému typu odpovědi, následně 

jsou odpovědi řazeny do menších celků pro získání zřetelnějšího náhledu do zkoumané 

problematiky (Gavora, 2010, s. 140).  
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3.2 Vlastní výzkumné šetření 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na řízení kvality v předem určeném typu škol – střední 

školy a střední odborná učiliště nabízející obory vzdělání v kategorii E, H, tedy možnost 

dosažení výučního listu (dále též „střední odborná učiliště“). Cílem empirického zkoumání 

bylo analyzovat a vyhodnotit řízení kvality ve školách, nabízejících tzv. učňovské 

vzdělávání. Na základě výstupů poté stanovit doporučení pro navýšení úrovně 

managementu kvality.  

V první fázi výzkumného setření byly nastaveny výzkumné předpoklady, respektive 

hypotézy (dále též „H“), kterými jsou: 

H¹: Většina dotazovaných ředitelů se zajímá o přístupy k řízení kvality. 

H²: Školy s více než 450 žáky mají zpracovaný systém řízení kvality. 

H³: Ředitelé s víceletou praxí v této funkci považují řízení kvality ve vzdělávání za velmi 

důležité. Víceletá praxe je považována za více než 10 let ve funkci. 

Jednotlivé hypotézy budou vyhodnoceny z výsledků dotazníkového šetření. 

H¹ vychází z předpokladu, že většina dotazovaných ředitelů škol se zajímá o přístupy 

k řízení kvality. Předmětnou hypotézu je možné vyhodnotit prostřednictvím položené 

otázky č. 1. 

H² je vázaná na skutečnost, zda ředitelé příslušných škol mají zaveden management kvality 

ve škole či nikoli. Uvedené je možné vyhodnotit podle získaných odpovědí na otázku č. 2 

v návaznosti na identifikátor velikosti školy dle počtu vzdělávajících se žáků ve škole.  

H³ se soustředí především na posouzení důležitosti zavedení systému řízení kvality 

ve škole ve spojení s příslušným identifikátorem – délkou působení ve funkci ředitele 

školy. H³ je tedy možné vyhodnotit v souvislosti s odpověďmi na otázku č. 5. 

V rámci zkoumané problematiky byly vymezeny výzkumné otázky (dále též „VO“), 

které zní následovně. 

VO¹: Jak vnímají management kvality ředitelé příslušných škol?  

VO²: Jaká kritéria pro hodnocení kvality vzdělávání a jaké nástroje jsou ve vybraných 

školách uplatňována? 
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VO³: Jaké bariéry shledávají ředitelé škol při implementaci systému řízení kvality? 

Identifikátory šetření (dále též „ID“) byly zaměřeny na ředitele příslušných škol, 

jako na osoby odpovědné za její řízení, a dále s ohledem na velikost školy. Níže uvedené 

identifikátory byly zvoleny s ohledem na skutečnost, že uvedené proměnné mohou mít 

na řízení kvality ve vzdělávání určitým způsobem vliv. Velikost školy byla posuzována 

vzhledem k počtu žáků ve škole a rovněž s přihlédnutím k počtu nabízených oborů 

vzdělání ve škole, posléze v kategorii oborů E, H (učňovské obory). 

ID¹: Věk ředitele školy 

ID²: Počet let ve funkci 

ID³: Velikost řízené školy 

V praktické části diplomové práce byl z pohledu metodologie výzkumného šetření zvolen 

tzv. smíšený design. Empirická část diplomové práce byla rozdělena do dvou souvisejících 

segmentů. V první fázi empirického zkoumání bylo využito kvantitativního šetření, 

a to využití dotazníku cíleného na předem určené typy škol. Druhá fáze byla zaměřena 

na získání konkrétnějších informací k dané problematice metodou polostrukturovaných 

rozhovorů. Vybrané techniky byly zvoleny především s ohledem na dosažení stanoveného 

cíle, kterým je analyzovat, porovnat, ale také vyhodnotit řízení kvality ve středních 

odborných učilištích, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Následně stanovit 

doporučení pro navýšení úrovně managementu kvality v učňovském školství. 

Sběr dat byl konkrétně proveden dotazníkovým šetřením a formou polostrukturovaných 

rozhovorů.  

Prostřednictvím dotazníkového šetření byla zaměřena pozornost na oblast managementu 

kvality ve středních odborných učilištích s totožným zřizovatelem (hlavní město Praha), 

jako např. způsob řízení kvality, řízení kvality vzdělávacího procesu, využití a zavádění 

příslušných norem ve školách, způsob nastavení systému. Jedná se především o zjištění 

„stavu“ v konkrétních školách a porovnání situace týkající se zkušeností s řízením kvality 

mezi jednotlivými školami. Sestavené dotazníky byly rozeslány elektronicky spolu 

s průvodním dopisem na e-mailové adresy ředitelů škol, nabízejících vzdělávání v oborech 

vzdělání s výučním listem, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.  
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Objektem výzkumného šetření jsou střední odborná učiliště na území hlavního města 

Prahy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Jedná se o výběrový vzorek, konkrétně 

o celkem 20 příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol, které nabízí 

vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem (kategorie oborů E, H). Do vzorku byly 

tedy zahrnuty veškeré školy nabízející tzv. učňovské vzdělávání, tzn. i střední školy, 

které nabízí maturitní vzdělávání, ale v nabídce mají také vzdělávání např. pouze v 1 oboru 

vzdělání kategorie E nebo H. Tyto školy byly vyhledány dle veřejných údajů zapsaných 

v rejstříku škol a školských zařízení. Uvedené školy byly zvoleny z několika zásadních 

důvodů. Prvním z nich je, že se může na první pohled zdát, že střední odborná učiliště jsou 

opomíjenou částí vzdělávací soustavy s ohledem na vzrůst zájmu o gymnaziální vzdělávání 

nebo vzdělávání ve středních odborných školách, kde se ukončuje vzdělávání vykonáním 

maturitní zkoušky, s čímž je úzce spojen značný úbytek žáků vzdělávajících se právě 

v učňovských oborech vzdělání. S touto skutečností jistě souvisí i pokles úspěšnosti žáků 

při vzdělávání v uvedeném proudu (týká se průběžných výsledků). Co se týká teritoriálního 

vymezení, tak hlavní město Praha je specifickou oblastí ať už se jedná o strukturu města 

nebo také o širokou vzdělávací nabídku. Totožný zřizovatel, tedy hlavní město Praha, byl 

vybrán s přihlédnutím k faktu, že hlavní město Praha je největším zřizovatelem veřejných 

škol a školských zařízení na území České republiky – celkem 188 škol a školských 

zařízení, z čehož čítá celkem 105 škol nabízejících střední vzdělávání (rejstřík škol 

a školských zařízení, online). Uvedený zřizovatel byl zvolen zároveň z důvodu, 

že zřizovatel veřejných škol prakticky zajišťuje právo na bezplatné vzdělání mj. 

ve středních školách tak, jak stanoví čl. 33 odst. 1 a odst. 2 usnesení předsednictva České 

národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Šetření 

tedy bylo zaměřeno na řízení kvality ve vzdělávání jednak teritoriálně, ale také na základní 

vzdělávací nabídku týkající se učňovského školství. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na ředitele následujících příspěvkových organizací, 

nabízejících vzdělávání v oborech vzdělání kategorie E, H. Zdrojem pro vyhledání 

středních odborných učilišť byl veřejně dostupný rejstřík škol a školských zařízení 

(MŠMT, online). 
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• Střední škola obchodní, se sídlem Praha 2, Belgická 250/29 

• Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem Praha 2, Vratislavova 31/6 

• Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem 

Praha 2, V Pevnosti 13/4 

• Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 

• Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem Praha 4, Zelený 

pruh 1294/52 

• Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 756/28 

• Střední škola dostihového sportu a jezdectví, se sídlem Praha 5, U Závodiště 325/1 

• Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, se sídlem Praha 5, Pod Klapicí 15/11 

• Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, se sídlem Praha 5, Nový 

Zlíchov 1063/1 

• Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, se sídlem 

Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 

• Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225 

• Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, 

multimédií a informatiky, se sídlem Praha 9, Novovysočanská 280/48 

• Střední odborná škola Jarov, se sídlem Praha 9, Učňovská 100/1 

• Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Praha 9, Za Černým 

mostem 362/3 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice, se sídlem 

Praha 9, Ke Stadionu 623/9 

• Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

• Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem Praha 10, U Krbu 521/45 

• Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Praha 10, Jesenická 3067/1 

• Střední zdravotnická škola, se sídlem Praha 10, Ruská 2200/91 

• Střední škola automobilní a informatiky, se sídlem Praha 10, Weilova 1270/4 

E-mailové adresy jednotlivých ředitelů škol byly využity z veřejně dostupného rejstříku 

škol a školských zařízení ve spojení s porovnáním dat dostupných na internetových 
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stránkách škol. Elektronická forma byla zvolena pro její jednoduchost a rychlou 

návratnost. Dotazník byl vypracován s využitím aplikace Google Forms. Při tvorbě 

dotazníku byl mimo jiné brán zřetel na stěžejní oblasti, které jsou obsahem schváleného 

dokumentu zveřejněného ČŠI pod č. j. ČŠIG-2146/20-G21 s názvem Kritéria hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dotazník byl odeslán jednotlivým 

respondentům s průvodním dopisem, ve kterém byl vysvětlen zejména záměr sběru dat, cíl 

výzkumného šetření, ale také na koho je dotazník zaměřený (výběrový vzorek). 

Druhá část výzkumného šetření byla zacílena na téma kvality podrobněji, 

a to prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Byly zjišťovány další prohlubující 

informace zaměřené na řízení kvality. Respondenti pro druhou fázi výzkumného šetření 

byli vybráni s ohledem na předem stanovená kritéria, respektive splňují konkrétní 

podmínky. Respondenti byli ředitelé škol, které splňují následující podmínky. 

První podmínka: škola nabízí více než 5 oborů vzdělání v kategorii E, H. 

Druhá podmínka: škola má v rejstříku škol a školských zařízení zapsaný nejvyšší povolený 

počet žáků ve střední škole více než 1000. Ke skutečné naplněnosti školy nebylo v této 

části výzkumného šetření přihlédnuto. 

S jednotlivými řediteli vybraných škol byl poté veden polostrukturovaný rozhovor s cílem 

zjištění, jakým způsobem bylo do školy implementováno řízení kvality, jaké jsou stěžejní 

oblasti a jak dochází k celkovému hodnocení kvality vzdělávací instituce včetně posouzení 

možných bariér ve spojení s managementem kvality. 

Metoda polostrukturovaného rozhovoru byla zvolena z důvodu, že umožňuje koncentrovat 

pozornost na hlavní zájem zkoumaného tématu a získat tak podrobnější informace o dané 

problematice. 

První fáze vlastního výzkumného šetření, tedy sběr dat s využitím dotazníkového šetření, 

byla provedena v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020. Po následném shromáždění 

a vyhodnocení získaných informací bylo postoupeno k druhé fázi vlastního výzkumného 

šetření – polostrukturovaným rozhovorům, které proběhly v průběhu měsíce října 2020. 

Sběr dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru byl proveden s ohledem na Vládou ČR 

vyhlášený nouzový stav v České republice a omezený pohyb osob v důsledku 
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pandemické situace COVID-19 prostřednictvím telefonního rozhovoru. Časová dotace 

pro polostrukturovaný rozhovor byla stanovena na 50–60 minut. Celkové vyhodnocení 

sběru dat a kompletního výzkumného šetření včetně polostrukturovaných rozhovorů 

a zaznamenávání výsledků bylo provedeno v průběhu měsíců říjen–prosinec 2020.  
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4 Výstupy výzkumného šetření 

4.1 Výstupy dotazníkové šetření  

V rozhodném období bylo rozesláno dle výběrového vzorku celkem 20 dotazníků. 

Na dotazník odpovědělo 14 respondentů. Celková návratnost dotazníků činila 70 %. 

S ohledem na probíhající složitou situaci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem 

v České republice a s ním i spojeným opatřením, které spočívalo v uzavření jednotlivých 

škol a zajištění výuky „na dálku“, lze návratnost považovat za velmi solidní.  Na dotazník 

neodpovědělo 6 respondentů, tedy 30 %. Vytvořený dotazník obsahoval celkem 26 otázek 

zaměřených na zájem o řízení kvality, implementaci managementu kvality ve škole, názory 

týkající se řízení kvality, kritéria a nástroje pro řízení kvality, případné bariéry pro její 

realizaci a rovněž na identifikaci jednotlivých respondentů. První otázky dotazníku byly 

zaměřeny na zájem o přístupy a postupy týkající se řízení kvality ve vzdělávání, nastavení 

systému managementu kvality ve škole, jeho ukotvení v dokumentech školy a praktické 

využití některého z modelů řízení kvality (otázky č. 1–4). Dále byl zjišťován názor 

ve spojení s kvalitou, jako např. důležitost řízení kvality a nastavení systému ve škole, 

znaky kvalitní školy (otázky č. 5–6). Část dotazníku reflektovala nastavení hodnotících 

kritérií a evaluačních nástrojů včetně jejich vyhodnocování a prostředků ke zvyšování 

kvality vzdělávacího procesu. Dotazník obsahoval také otázky zaměřující se na sběr názorů 

na zveřejněná doporučující hodnotící kritéria ČŠI (otázky č. 7–18). Vzhledem k tomu, 

že se mohou v praxi vyskytovat určité bariéry při implementaci managementu kvality a též 

při samotném řízení, se část dotazníku věnovala i s ohledem na výzkumné otázky těmto 

překážkám (otázky č. 19–21). Na závěr dotazníku byly zařazeny otázky identifikační, 

a to takové, které se týkají věku respondenta, době působnosti ve funkci ředitele školy, 

velikosti řízené školy dle počtu žáků a počtu oborů vzdělání kategorie E, H. Vyhodnocení 

dotazníku bylo provedeno zejména grafickým znázorněním pomocí programu Google 

forms, Microsoft Office Excel a Microsoft Office Word. V praktické části diplomové práce 

byly zvoleny druhy grafů: výsečový, sloupcový a pruhový. Některá znázornění jsou 

doplněna tabulkou. 
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 6 ředitelů s působením ve funkci déle 

než 15 let, rovněž 7 ředitelů s působením ve funkci mezi 11 a 15 lety a 1 ředitel školy 

s působením ve funkci mezi 6 a 10 lety. Celkem 5 ředitelů řídí školu s počtem do 450 žáků 

ve střední škole, dále 4 ředitelé spravují školu s počtem žáků mezi 451 až 700, 2 ředitelé 

vedou školu s počtem žáků 701 až 1000 vzdělávacích se ve střední škole a 3 ředitelé řídí 

školu s počtem vyšším než 1000 žáků ve střední škole. Školy, které byly zapojeny 

do dotazníkového šetření a rovněž zaznamenaly své odpovědi nabízí vzdělávání v oborech 

vzdělání kategorie E, H, tzn. s možností získat výuční list. Celkem 7 škol (50 %) nabízí 

více než 5 oborů vzdělání v kategorii E, H; celkem 1 škola nabízí 4–5 oborů vzdělání 

v kategorii E, H; celkem 3 školy nabízí mezi 2–3 obory vzdělání v kategorii E, H a celkem 

3 školy poté 1 obor vzdělání v těchto kategoriích. V současné době se v každé ze 3 

zúčastněných škol (21 %) vzdělává více než 500 žáků v oborech vzdělání kategorie E, H; 

dále se vzdělává v každé z dalších 5 zapojených škol (36 %) 301 až 500 žáků v oborech 

vzdělání kategorie E, H; poté se vzdělává v každé ze 4 zúčastněných škol (29 %) 101 

až 300 žáků v oborech vzdělání kategorie E, H a rovněž v každé ze 2 zapojených škol 

(14 %) se nyní vzdělává do 100 žáků v oborech vzdělání kategorie E, H.  
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Výstupy jednotlivých otázek vytvořeného dotazníku: 

1. Zajímáte se o přístupy a postupy týkající se řízení kvality v oblasti vzdělávání? 

 Graf 1: Zájem o přístupy a postupy managementu kvality 

rozhodně ANO
72%

spíše ANO
14%

spíše NE
14%

rozhodně NE
0%

Zájem o přístupy a postupy managementu kvality

rozhodně ANO spíše ANO spíše NE rozhodně NE

                          
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 1 byla zaměřena na zjišťování zájmu o řízení kvality, a to s ohledem 

na skutečnost, že pokud má škola zavádět systém řízení kvality nebo provádět samotnou 

legislativně zakotvenou autoevaluaci tak, aby nedocházelo pouze k formálnímu splnění, 

je očekáván ze strany vedení zájem o danou problematiku. Z provedeného dotazníkového 

šetření je zřejmé, že: 

• 10 dotazovaných respondentů (72 %) se plnohodnotně zajímá o řízení kvality 

(označená odpověď – rozhodně ANO), 

• 2 respondenti (14 %) poté odpověděli, že se rovněž zajímají o řízení kvality, 

ale zřejmě ne v takovém rozsahu (označená odpověď – spíše ANO), 

• 2 respondenti (14 %) zaznamenali odpověď, že se o řízení kvality spíše nezajímají 

(označená odpověď – spíše NE). 

Žádný respondent neodpověděl, že by se o řízení kvality ve škole rozhodně nezajímal. 
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2. Máte nastavený systém řízení kvality ve škole?  

Graf 2: Nastavení systému řízení kvality 

71%

29%

Nastavení systému řízení kvality

ANO NE, provádíme pouze vlastní hodnocení školy,  které je promítnuto ve výroční zprávě

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 2 byla zaměřena na zjištění, zda školy mají nastavený systém řízení kvality, 

přičemž celkem 10 dotazovaných (71 %) má nastavený systém řízení kvality a celkem 

4 respondenti (29 %) nikoli. Vyhodnocení jednotlivých dotazníků odhalilo, 

že 1 respondent uvedl, že systém řízení kvality ve škole zavedený nemají. Ovšem v otázce 

č. 3, která byla určena pouze školám, které mají zavedený systém řízení kvality, 

odpověděl, že systém řízení kvality mají zakotvený v metodickém pokynu. Na otázku č. 3 

bylo možné také odpovědět pomocí varianty „jiné“. Tato odpověď umožnila bližší 

vyjádření. K tomu ale nedošlo. Vzhledem k tomu, že zde neexistuje žádný předpoklad, 

že by tato odpověď měla být chybná, je tedy možné vyhodnotit, že škola nějaký nastavený 

systém řízení kvality s ohledem na existenci metodického pokynu má a došlo pouze 

k určité nesrovnalosti při vyplňování předmětné otázky.  
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3. Pokud máte nastavený systém řízení kvality ve škole, v jakém dokumentu ho máte 

zakotvený? (můžete zadat více odpovědí)  

Graf 3: Ukotvení systému řízení kvality 

Zdroj: Google Forms 

Otázka č. 3 byla cílená pouze na respondenty, kteří mají ve škole nastavený systém řízení 

kvality. Zjišťovalo se, v jakém dokumentu mají školy zakotvené řízení kvality. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí, neboť škola může mít pro management kvality 

více podkladových materiálů. Z tohoto šetření vyvstalo, že: 

• 7 škol disponuje vnitřním předpisem, 

• 2 školy mají zpracovaný metodický pokyn, 

• 2 školy využívají rámec pro vlastní hodnocení školy, 

• 1 škola označila možnost „jiné“ a uvedla dlouhodobý záměr, v modulových prvcích 

a v personalistice. 

Více možností uvedly celkem 2 školy, konkrétně: 

- vnitřní předpis školy a též rámec pro vlastní hodnocení školy, 

- vnitřní předpis školy a zároveň metodický pokyn. 



 

53 

 

4. Využíváte ve škole některý z následujících modelů řízení kvality?  

Graf 4: Implementace modelu řízení kvality 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odpovědi na otázku č. 4 zobrazují, zda školy využívají některý z modelů managementu 

kvality. Pouze 1 škola (7 %) využívá ISO normy a pouhá 1 škola (7 %) model Excelence 

EFQM (The European Foundation for Quality Management). Celkem 12 respondentů 

(86 %) zaznamenalo, že žádné modely při hodnocení kvality ve škole nevyužívají.  
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5. Jak důležité je dle Vašeho názoru řízení kvality a nastavení systému 

pro poskytování kvalitního vzdělávání? Důležitost prosím vyznačte prostřednictvím 

bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, klíčové). 

Graf 5: Důležitost nastavení systému managementu kvality pro poskytování kvalitního 

vzdělávání 

Zdroj: Google Forms 

Prostřednictvím otázky č. 5 byl zjišťován názor respondentů, a to, jak důležité je řízení 

kvality a nastavení systému pro poskytování kvalitního vzdělávání. Důležitost se 

označovala od 1 do 5, přičemž bod 1 znamená odpověď „nedůležité“, poté odpověď 5 je 

označená za „velmi důležité až klíčové“. Odpovědi jsou v tomto směru roztříštěné 

a nejednotné. Většina respondentů, tj. celkem 5 (36 %), považuje řízení kvality za klíčové, 

celkem 4 dotazovaní (29 %) zadali bodové hodnocení 4, což se může považovat za rovněž 

„důležité“, i když ne zcela klíčové. 2 respondenti (14 %) nepovažují řízení kvality za tak 

důležité, nicméně označili na bodové škále střed (3). Celkem 2 dotazovaní (14 %) 

nepovažují řízení kvality ve škole za tak důležité – označili důležitost na bodové škále 

číslicí 2 a 1 respondent (7 %) označil pouhý 1 bod, přičemž při takovém bodovém 

označení lze zhodnotit, že řízení kvality není přisuzována důležitost žádná. 
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6. Co je dle Vašeho názoru znakem kvalitní školy? (můžete zadat více odpovědí, 

nejvýše však 5) 

Graf 6: Znaky kvalitní školy 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě položené otázky č. 6 byl zjišťován názor respondentů týkající se vlastností 

kvalitní školy, tzn. co konkrétně považují ředitelé škol za znak kvalitní školy. Každý 

respondent mohl zvolit jednotlivé charakteristiky, nejvýše však 5. Volba „jiné“ 

umožňovala uvést znaky s konkrétním vlastním vymezením. Tuto variantu nikdo nezvolil. 

V grafu jsou jednotlivé „znaky“ kvalitní školy seřazeny podle počtu získaných odpovědí. 

Preferenci nebylo možné vyhodnotit, jelikož někteří z respondentů uvedli více než 5 

povolených odpovědí. Mezi nejčastěji uváděné znaky kvalitní školy jsou: uplatnitelnost 

absolventů na trhu práce, zdravé školní klima, výsledky žáků při ukončování vzdělávání, 

zajištěné materiální podmínky školy, profesní rozvoj zaměstnanců školy včetně jejího 

vedení či dostatečné personální zajištění školy.  

Celkové vyhodnocení otázky č. 6 znázorňuje také níže uvedená tabulka obsahující znaky 

kvalitní školy, počet odpovědí vztahující se k jednotlivým znakům a jejich procentuální 

vymezení. 
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Tabulka 1: Vyhodnocení znaků kvalitní školy 

Znaky kvalitní školy Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Uplatnitelnost absolventů 

na trhu práce 
13 93 % 

Zdravé školní klima 12 86 % 

Výsledky žáků při ukončování 

vzdělávání 
11 79 % 

Zajištěné materiální podmínky 

školy 
10 71 % 

Profesní rozvoj zaměstnanců 

včetně jejího vedení 
9 64 % 

Dostatečné personální 

zajištění školy 
9 64 % 

Hodnocení výsledků školy 

(řízení kvality školy) 
7 50 % 

Výsledky žáků v průběhu 

vzdělávání 
7 50 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

7. Máte jasně definovaná hodnotící kritéria pro řízení kvality ve škole (rovněž v rámci 

autoevaluace)? 

 Graf 7: Nastavení jasně definovaných kritérií ve škole 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 7 zobrazuje, zda školy mají jasně definovaná hodnotící kritéria pro řízení kvality 

ve škole (týká se rovněž povinné autoevaluace). Celkem 12 respondentů (86 %) uvedlo, 

že ano, avšak 2 respondenti (14 %) odpověděli, že nikoli.  

8. Jaká hodnotící kritéria v rámci řízení kvality, příp. samotné autoevaluace, 

využíváte? (můžete zadat více odpovědí) 

 Graf 8: Kritéria hodnocení ve škole 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 8 respondenti uváděli, jaká hodnotící kritéria využívají během řízení kvality, 

případně samotné autoevaluace. Respondenti mohli uvést více možností z předem 

předepsaných sledovaných oblastí, přičemž bylo možné sebevyjádření při zvolení možnosti 

„jiné“. Nikdo z dotazovaných neuvedl žádnou další sledovanou oblast. Výše uvedený graf 

a níže uvedená tabulka znázorňuje kritéria seřazená podle nejčastějších odpovědí.  
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Tabulka 2: Vyhodnocení kritérií škol v průběhu řízení kvality a autoevaluace 

Kritérium Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Kvalita pedagogického sboru 13 93 % 

Vzdělávací výsledky žáků 12 86 % 

Spolupráce s vnějšími 

subjekty 
12 86 % 

Koncepce a rámec školy 11 79 % 

Výuka 10 71 % 

Materiálně technické zázemí 10 71 % 

Pedagogické vedení školy 9 64 % 

Podpora žáků při vzdělávání 7 50 % 

Ekonomie školy 7 50 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

9. Využíváte ve škole některé z následujících evaluačních nástrojů? (můžete zadat 

více odpovědí) 

 Graf 9: Evaluační nástroje využívané ve škole 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 9 byla zaměřená na evaluační nástroje využívané v jednotlivých školách. 

Respondenti mohli opětovně uvést více možností z předem předepsaných evaluačních 

nástrojů včetně možnosti „jiné“, pokud využívají jiné evaluační nástroje než ty, které byly 

uvedeny v dotazníku. Nikdo z dotazovaných neuvedl žádný jiný evaluační nástroj. Výše 

uvedený graf znázorňuje evaluační nástroje seřazené podle nejčastějších odpovědí. 

Výsledky šetření znázorňuje také níže uvedená tabulka. Nejčastějším evaluačním 

nástrojem je rozhovor, který uvedli téměř všichni respondenti (celkem 13, což činí 93 %), 

poté následovaly třídní schůzky (celkem 11, tudíž 79 %), hospitační dokumentace (celkem 

11, tedy 79 %) a další. Výsledky šetření reflektuje také níže znázorněná tabulka s výčtem 

odpovědí a jejich procentuálním vyjádřením. 

Tabulka 3: Vyhodnocení využívaných evaluačních nástrojů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

Evaluační nástroje Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Rozhovory 13 93 % 

Třídní schůzky 11 79 % 

Hospitační dokumentace 11 79 % 

Dotazníky 10 71 % 

Analýza dokumentace školy 9 64 % 

Pozorování 8 57 % 

SWOT analýza 8 57 % 

Ankety 5 36 % 

Metody zaměřené na reflexi učitele 5 36 % 

Besedy 4 29 % 

Demingův zlepšovací cyklus PDCA 0  0 % 
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10. Spolupracujete při provádění vlastního hodnocení školy s některými následujícími 

osobami? Spolupráce je zde míněna jako aktivní sběr dat v rámci evaluačních 

nástrojů. (můžete zadat více odpovědí) 

 Graf 10: Spolupráce při provádění vlastního hodnocení školy 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Během dotazníkového šetření byla pozornost zaměřena rovněž na spolupráci při provádění 

vlastního hodnocení školy s dalšími subjekty. Z dotazníkového šetření vyvstalo, že: 

• všichni dotazovaní, tj. celkem 14, kooperují se svými pedagogickými pracovníky, 

• 12 respondentů (86 %) spolupracuje s žáky školy, 

• 10 respondentů (71 %) spolupracuje se školskou radou, 

• 8 dotazovaných (57 %) kooperuje s dalšími zaměstnanci školy a se zákonnými 

zástupci žáků školy, 

• pouze 4 respondenti (29 %) odpověděli, že při vlastním hodnocení školy dochází 

k součinnosti s absolventy školy nebo veřejností. 
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11. Zpracováváte ve škole další dokumenty obsahující výsledky autoevaluace 

nad rámec výroční zprávy?  

Graf 11: Vytváření dalších dokumentů obsahující výsledky autoevaluace   
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Zdroj: vlastní zpracování 

Každý respondent uvedl, zda ve škole vytváří další dokumenty obsahující výsledky 

autoevaluace nad rámec výroční zprávy. Uvedené je zaznamenáno v otázce č. 11. Platné 

právní předpisy stanovují školám povinnost provádět autoevaluaci. Výsledky autoevaluace 

jsou základem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Při hodnocení řízení kvality 

v jednotlivých školách je důležité, zda školy vytváří pouze výroční zprávu, 

která je povinným výstupem z hodnocení kvality nebo se školy zaměřují také 

na zpracovávání dalších podkladových nebo strategických dokumentů, které jsou zásadní 

pro hodnocení a řízení kvality v každé organizaci. Z výsledků dotazníkového šetření 

je zřejmé, že celkem 9 škol, tj. 64 %, zpracovává další dokumenty obsahující výsledky 

vlastního hodnocení školy, naopak celkem 5 škol, tj. 36 %, zpracovává pouze výroční 

zprávu. 

Otázky č. 12–17 byly cílené na názor jednotlivých respondentů týkající se zveřejněných 

Kritérií hodnocení ČŠI. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, 
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průběhu a výsledků vzdělávání.  Pomocí otázek č. 12–17 byla zjišťována důležitost Kritérií 

hodnocení (modifikace pro střední odborné vzdělávání) dle názoru každého respondenta. 

Důležitost byla hodnocena dle bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, 

klíčové). 

První kritérium modifikace pro střední odborné vzdělávání: Koncepce a rámec školy. 

„Kvalitní škola ví, kam chce směřovat a jde úspěšně za svým cílem“ (Kritéria hodnocení, 

online, 2020, s. 47). 

Graf 12: Kritérium č. 1 ČŠI 

Zdroj: Google Forms 

Výsledky z šetření znázorňují, že nastavení koncepce kvalitní školy dle ČŠI je respondenty 

shledáno jako středně důležité až klíčové, konkrétně: 

• celkem 5 respondentů (36 %) uvedlo, že se jedná o klíčové kritérium, 

• celkem 7 respondentů (50 %) shledali kritérium za „důležité“, 

• celkem 2 respondenti (14 %) přiřadili tomuto kritériu střední důležitost. 
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Druhé kritérium modifikace pro střední odborné vzdělávání: Pedagogické vedení školy. 

„Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu“ (Kritéria hodnocení, 

online, 2020, s. 49). 

Graf 13: Kritérium č. 2 ČŠI 

Zdroj: Google Forms 

Výše uvedené grafické znázornění reflektuje názory respondentů vztahující se ke kritériu 

ČŠI č. 2, a to: 

• 9 respondentů (64 %) je názoru, že předmětné kritérium je klíčové, 

• 2 respondenti (14 %) shledali, že se jedná o důležité kritérium, 

• 2 respondenti (14 %) zvolili střední důležitost, 

• 1 respondent (7 %) nevidí toto kritérium za tak důležité a přiřadil mu na bodové 

škále hodnocení 2, které se blíží k nejnižšímu číslu, které reflektuje nedůležitost.  
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Třetí kritérium modifikace pro střední odborné vzdělávání: Kvalita pedagogického sboru. 

„Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové“ (Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 50). 

Graf 13: Kritérium č. 3 ČŠI 

Zdroj: Google Forms 

Dle názoru jednotlivých respondentů je kritérium ČŠI č. 3, které je založené zejména 

na kvalitním pedagogickém sboru, důležité následovně: 

• 11 respondentů (79 %) uvedlo „velmi důležité až klíčové“, 

• 2 respondenti (14 %) zvolili „důležité“, 

• 1 respondent (7 %) nepovažuje předmětné kritérium za důležité. 

Čtvrté kritérium modifikace pro střední odborné vzdělávání: Výuka. „Kvalitní vzdělávání 

směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem kvalitní školy“ (Kritéria 

hodnocení, online, 2020, s. 52). 

Graf 15: Kritérium č. 4 ČŠI 

Zdroj: Google Forms 
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Kritérium ČŠI č. 4 sleduje oblast výuky. Jednotlivými řediteli byla uvedena míra 

důležitosti na bodové škále od 2 do 5. Konkrétní výsledky značí následující: 

• 7 respondentů (50 %) je názoru, že se jedná o klíčové kritérium, 

• 4 respondenti (29 %) shledávají výuku jako důležitou, 

• 2 respondenti (14 %) uvedli míru středně důležitou,  

• 1 respondent (7 %) zvolil bodovou hranici 2, která značí, že dle jeho názoru není 

hodnocení oblasti výuky až tak důležité a tedy rozhodné. 

Páté kritérium modifikace pro střední odborné vzdělávání: Vzdělávací výsledky žáků. 

„Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem“ 

(Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 53). 

Graf 16: Kritérium č. 5 ČŠI 

Zdroj: Google Forms 

Vzdělávací výsledky žáků jsou pátou sledovanou oblastí ČŠI. Během šetření však 

vyvstalo, že názory vztahující se k uvedenému kritériu jsou různé: 

• 8 respondentů (57 %) jej shledává za klíčové, 

• 3 respondenti (21 %) za důležité, 

• 1 respondent (7 %) za středně důležité, 

• 1 (7 %) za spíše nedůležité, 

• 1 (7 %) za nedůležité. 
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Šesté kritérium modifikace pro střední odborné vzdělávání: Podpora žáků při vzdělávání – 

rovné příležitosti. „Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, 

kdo vyžaduje speciální péči“ (Kritéria hodnocení, online, 2020, s. 54). 

Graf 17: Kritérium č. 6 ČŠI 

Zdroj: Google Forms 

Obdobnou rozpolcenost v názorech znázorňují výsledky vztahující se ke kritériu ČŠI č. 6:  

• 8 respondentů (57 %) jej shledává za klíčové, 

• 2 respondenti (14 %) za důležité, 

• 2 respondenti (14 %) za středně důležité, 

• 1 (7 %) za spíše nedůležité, 

• 1 (7 %) za nedůležité. 
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18. Které prostředky ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu považujete 

za nejdůležitější? (můžete uvést více odpovědí, nejvýše však 5) 

 Graf 18: Prostředky ke zvyšování kvality 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Položenou otázkou č. 18 bylo zjišťováno, které prostředky ke zvyšování kvality ředitelé 

považují za nejdůležitější. Výsledky ukázaly, že za 5 nejdůležitějších prostředků 

ke zvyšování kvality je považováno: motivace žáků ke studiu (celkem 14 odpovědí – 

100 %), podpora zdravého školního klima ve škole (celkem 13 odpovědí – 93 %), podpora 

a zavádění nových (moderních) metod výuky (celkem 11 odpovědí – 79 %), 

podpora výměny zkušeností mezi učiteli, např. ukázkové hodiny, besedy (celkem 10 
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odpovědí – 71 %) a podpora žáků při dalších školních a mimoškolních aktivitách (celkem 

6 odpovědí – 43 %). Konkrétní výsledky jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 4: Vyhodnocení nejdůležitějších prostředků ke zvyšování kvality   

Prostředky ke zvyšování kvality Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Motivace žáků ke studiu 14 100 % 

Podpora zdravého školního klima 

ve škole 
13 93 % 

Podpora zavádění nových (moderních) 

metod výuky 
11 79 % 

Podpora výměny zkušeností mezi učiteli 

(např. ukázkové hodiny, besedy) 
10 71 % 

Podpora žáků při dalších 

a mimoškolních aktivitách 
6 43 % 

Tvorba preventivních plánů 

při zachycení nežádoucího chování 

u žáka 

5 36 % 

Podpora zdravého školního klima 

ve třídě 
5 36 % 

Pravidelné revize dokumentů školy 3 21 % 

Tvorba individuálních plánů profesního 

rozvoje učitelů 
2 14 % 

Využití 360° zpětné vazby (vzájemné 

hodnocení mezi zaměstnanci, rovněž 

směrem k vedení) 

1 7 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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19. Jaké jsou dle Vašeho názoru překážky pro zavádění nebo realizaci systému kvality 

ve škole? (můžete zadat více odpovědí) 

Graf 19: Bariéry pro zavádění nebo realizaci systému managementu kvality 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 19, která je součástí poslední části vytvořeného dotazníku sledovala možné 

bariéry při implementaci nebo realizaci systému managementu kvality ve škole. Celkem 14 

respondentů je toho názoru, že největší bariérou je nedostatek personálního zajištění tak, 

aby mohla být ve škole agenda přiměřeně rozdělena. Jedná se tedy o celých 100 % těch, 

kteří dotazník vyplnili. Poté celkem 10 dotazovaných (71 %) uvedlo, že překážkou jsou 

časové možnosti, dále 5 respondentů (36 %) zadalo nedostatečnou metodickou oporu 

a celkem 2 respondenti (14 %) se domnívají, že překážkou je nedostatek financí. V této 

otázce 1 dotazovaný (7 %) zvolil možnost „jiné“ a uvedl, cit.: „roztříštění všemožných 

sledovaných parametrů brání pružnému řízení“. 
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20. Co by podle Vašeho názoru mohlo pomoci školám při implementaci managementu 

kvality do praxe? (můžete zadat více odpovědí) 

Graf 20: Vyhodnocení možné pomoci školám během implementace systému managementu 

kvality 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že předchozí otázka sledovala bariéry, se kterými se školy setkávají 

při realizaci řízení kvality, tak otázka č. 20 se zaměřila na pomoc, kterou by školy mohly 

ocenit a která by jim mohla usnadnit realizaci systému managementu kvality tak, 

aby docházelo k efektivnímu nastavení systému. Polovina respondentů, tedy v počtu 7 

dotazovaných, je názoru, že zavedení jednoznačné metodiky by mohlo být nápomocné, 

dále celkem 6 respondentů (43 %) uvedlo jako pomoc specializované školení a workshopy, 

3 dotazovaní (21 %) zvolili podporu ze strany zřizovatele a 2 respondenti (14 %) poté 

podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tedy ústředního orgánu státní 

správy. Otázka obsahovala i možnost „jiné“, kterou využili 2 respondenti, přičemž první 

z nich uvedl, cit.: „snížení omezovacích prvků bránících operativnímu řízení (jde o čas)“. 

Druhý z nich neuvedl žádný konkrétní návrh. 
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21. Myslíte si, že povinnost provádět vlastní hodnocení školy by mělo být blíže 

legislativně ukotveno? (např. povinnost zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení 

školy včetně jejího obsahu, implementace systému managementu kvality ve škole, 

pravidelně zpracovávat strategické dokumenty aj.) 

Graf 21: Bližší legislativní ukotvení povinnosti provádět vlastní hodnocení školy 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 21 zjišťovala, zda by ředitelé škol uvítali, pokud by povinnost provádět vlastní 

hodnocení školy měla být blíže legislativně ukotvena, např. po obsahové stránce, 

zpracovávání jednotlivých souvisejících dokumentů, implementace managementu kvality 

ve škole, zpracování strategických dokumentů apod. Nikdo z respondentů nezvolil 

odpověď, že by byl pro jasné zákonné vymezení. Výsledky dotazníkového šetření 

znázorňují, že: 

• 7 respondentů (50 %) spíše nesouhlasí s legislativní povinností s jasnou specifikací, 

• 4 respondenti (29 %) se spíše k legislativnímu ukotvení přiklánějí, 

• 3 dotazovaní (21 %) rozhodně nesouhlasí s explicitním zákonným vymezením 

povinností. 
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4.2 Výstupy polostrukturovaných rozhovorů 

Druhá fáze empirické části byla zaměřena na polostrukturované rozhovory. 

Polostrukturované rozhovory byly vedeny s třemi řediteli zvolených škol. Konkrétní školy 

a osoby nebudou v diplomové práce zveřejněny. Pro potřeby specifikace bude dále 

využíváno označení ředitel č. 1, ředitel č. 2 a ředitel č. 3.  

Před zahájením šetření byla provedena příprava rozhovoru. Nejprve byly sjednoceny 

teoretické poznatky o zkoumané problematice, poté byly zjišťovány veřejně dostupné 

informace o školách, které jsou do šetření zapojeny, a to prostřednictvím internetových 

stránek škol a platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Následně bylo 

vytvořeno základní schéma polostrukturovaného rozhovoru. Prvním krokem bylo sestavení 

3 oblastí zkoumání s respektováním stanovených výzkumných otázek: vnímání 

managementu kvality z pohledu ředitele školy jako odpovědné osoby, kritéria a evaluační 

nástroje hodnocení kvality školy a bariéry pro implementaci a realizaci managementu 

kvality. Oblasti rozhovorů byly voleny v úzké vazbě na výzkumné otázky. Druhým 

krokem byla příprava hlavních, tedy stěžejních otázek a třetím krokem bylo vytvoření 

dalších otázek, které by mohly vyvstat během vzájemné interakce. Finální částí bylo 

sjednání samotného rozhovoru a termínu či způsobu jeho konání. Již při prvním kontaktu 

s řediteli škol došlo k představení výzkumníka, seznámení s účelem rozhovoru, jeho cílem, 

předpokládanou dobou trvání rozhovoru a dotazem vztahujícím se k participaci šetření. 

Úvodem rozhovoru byli ředitelé škol opětovně seznámeni s projektem, tedy s účelem 

rozhovoru. Poté byli ředitelé škol požádáni o vyslovení souhlasu s nahráváním rozhovoru 

pro účely následného zpracování obdržených informací. Po vyslovení souhlasu byl zahájen 

rozhovor, ve kterém byli všichni mj. seznámeni se třemi stěžejními oblastmi výzkumného 

šetření. Rozhovor byl následně přepsán a kódován dle společných znaků. 

1. oblast: vnímání managementu kvality z pohledu ředitele školy 

Hlavní otázky 

• Jako ředitel školy odpovídáte za její kvalitu. Jak máte ve škole nastavený 

management kvality? 

• Co je dle Vašeho názoru důležité při řízení kvality? 
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• Myslíte si, že škola může dosahovat určité kvality, když nemá zpracovanou 

koncepci rozvoje, strategický plán, resp., když není strategicky řízena? 

V průběhu rozhovoru byly pokládány otázky směřující ke zjištění, jak ředitelé škol vnímají 

management kvality. Každý ředitel školy jednoznačně odpovídá za kvalitu jím řízené 

školy. V tomto ohledu je tedy velmi důležité, jak je z pohledu ředitele školy na kvalitu 

a její řízení pohlíženo. Všichni dotazovaní se shodují, že nastavení systému je pro řízení 

kvality ve škole důležité. Ředitel č. 1 je následujícího názoru. Pokud škola nemá 

např. zpracovanou koncepci rozvoje nebo strategický plán, nemůže být zcela účelně řízena, 

neboť nastavení cílů nebo kritérií „ve vzduchu“ nenutí konat a vytvářet něco nového. 

Pokud se zpracovávají strategické dokumenty, jedná se o systém, dochází k hodnocení 

a úvahám o souvislostech a možnostech. V opačném případě mohou být plány 

zapomenuty. Ředitel č. 3 školu strategicky řídí a využívá různých metod řízení, má jasně 

definovaná kritéria, postupy a vytvořené strategické dokumenty. Z uvedeného je zcela 

patrné, že managementu kvality přikládá velkou podstatu. Avšak nesouhlasí s legislativním 

ukotvením a svazováním právními předpisy. Poukazuje na skutečnost, že každé prostředí 

je specifické, které si vyžaduje individuální přístup. V tomto ohledu se jedná 

i o autoevaluaci podle předem předepsaných postupů včetně zavedených metod. Ředitel 

č. 3 je názoru, že základem je vytvořený dlouhodobý záměr jasně definující jednotlivé 

oblasti. Naopak ředitel č. 2 se domnívá, že škola, která není strategicky řízena může 

dosahovat určité kvality, ale ne takové jako organizace, která má zpracovaný systém 

managementu kvality. Dle jeho názoru může tato škola dosahovat také kvalitních 

výsledků, a to alespoň v dílčích oblastech (např. materiální zabezpečení, výuka). 

Systém musí být podle ředitele č. 1 založen na komplexním řízení: vedení – učitel – 

vzdělávací proces. Ve škole používají klasické metody v návaznosti na platnou školskou 

legislativu a zpracovávají mimo jiné strategický plán a koncepci rozvoje školy. K zavádění 

postupů docházelo a stále dochází pozvolně, neboť se celý proces vyvíjí a nikdy není 

dokončen. Dá se shrnout, že procesy jsou nastaveny tak, aby docházelo k neustálému 

zlepšování. V tomto směru je možné poukázat na zlepšovací Demingův cyklus PDCA, 

který je komplexně založen na vizi nepřetržitého zdokonalování. Kvalita je ve škole 

ředitele č. 1 sledována v kontextu celé školy, ale také dle jednotlivých oborových zaměření 
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s ohledem na velkou vzdělávací nabídku. Každý rok se zaměřují na preferenci 

(např. čtenářská gramotnost), která se poté vyhodnocuje. Metody jsou tedy nastavovány 

dle specifického zaměření, následně je sledována kvalita, uplatňován je též klientský 

přístup. Na kvalitě školy a jejího vyhodnocování se podílí celá škola (vedení, pedagogičtí 

pracovníci, předmětové komise, předsedové předmětových komisí, žáci, další zaměstnanci 

školy aj.). Ve škole byla zavedena opatření, např. preventivní a socializační programy. 

Co se týká implementace ISO norem do řízení kvality, tak nad nimi bylo uvažováno, 

ale vzhledem k tomu, že škole chyběla jakási přidaná hodnota (mimo certifikace), tak bylo 

od této myšlenky upuštěno. Zásadní pro ředitele č. 1 bylo, že při plnění povinností by 

docházelo ke ztrátě přehlednosti v ekonomických oblastech s ohledem na specifika školy, 

se kterými ISO normy nepočítají. Ředitel č. 1 se domnívá, že ISO normy jsou pro řízení 

procesů vhodné, ale neshledává v nich vzhledem k jedinečným vlastnostem školy 

až takovou výhodu. K otázce týkající se ISO norem se vyjádřil rovněž ředitel č. 2. 

Nad implementací bylo také ze strany školy uvažováno. Škola provedla šetření, ze kterého 

vyvstalo, že certifikace nemá vliv na vnímání školy ze strany veřejnosti. Zavedení ISO 

norem s sebou nese nespočet povinností (např. reakreditace, plnění jednotlivých bodů, 

pracnost, velká administrativa, finanční stránka), ale z hlediska přínosů nemá zásadní 

opodstatnění. Ředitel č. 2 uvedl shodně jako ředitel č. 1, že specifika školy nebo také 

příspěvkových organizací mohou způsobit složitější naplnění některých povinností 

(např. z hlediska ekonomického a personálního). Formálně škola ISO normy nepoužívá. 

Nicméně byl ve škole proveden audit, kterým bylo zjištěno, že škola má většinu 

zavedených procesů již nyní ve shodě s požadavky ISO norem. 

Ředitel č. 2 má ve škole zaveden velmi propracovaný systém řízení kvality s ohledem 

na velikost školy. Každoročně je zpracovávána autoevaluační zpráva, která je promítnuta 

do plánu rozvoje školy. Rovněž jsou průběžně zpracovávány další dokumenty jako je 

např. taktický organizační plán nebo strategický plán v rozsahu 3 až 4 let, ve kterém jsou 

stanoveny dlouhodobější cíle školy (např. oborová skladba, spolupráce s dalšími 

zaměstnavateli). Škola má zřízenou pracovní skupinu, která se věnuje vyhodnocování 

kvality a dosažených výsledků školy. Sběr dat probíhá v součinnosti se zaměstnanci 

(pedagogickými i nepedagogickými), žáky školy (dle kategorie oborů vzdělání) a vnějším 

prostředím školy (cechy, společenstva, zaměstnavatelé). Systém je založen mimo jiné 
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na sběru dat, vyhodnocení, ověřování dosažené zpětné vazby, stanovení adekvátních 

opatření, nastavení harmonogramu v řádech měsíců. Škola provádí SWOT analýzu 

a pravidelně vyhodnocuje projekty ve škole, neboť mají kvalitativní dopady na žáky. 

Rovněž jsou využívány některé z marketingových přístupů. Na otázku „Co je dle Vašeho 

názoru důležité při řízení kvality?“ ředitel č. 2 reagoval, že se jedná o velmi těžkou otázku, 

která je ve škole pokládána neustále. Dříve se zaměřovali zejména na kvalitní pedagogický 

sbor a nové metody výuky, ale v průběhu šetření bylo zjištěno, že uvedené je ze strany 

žáků školy považováno za její automatickou součást. Dle názoru ředitele č. 2 je při řízení 

kvality důležitý pohled i na další oblasti, kterými jsou volnočasové aktivity, uplatnitelnost 

na trhu práce, zahraniční výjezdy, respektive nějaká přidaná hodnota k samotnému 

vzdělávacímu procesu. Ředitel č. 3 shledává za prioritu zajištění kvality vzdělávání 

s ohledem na rozvoj technologií. Odbornost je v každém případě vnímána jako základ 

(platí pro pedagogické pracovníky, ale také pro následné vědomosti, schopnosti 

a dovednosti žáků školy). Vývoj všeobecně vzdělávacích předmětů není srovnatelný 

se zaměřením odborných škol, kde dochází k rychlému rozvoji, na který musí pedagogický 

sbor reagovat neustálým zdokonalováním, přizpůsobováním a učením. Složitá je v tomto 

ohledu zejména motivace, neboť se jedná o technické odborníky, kteří mohou najít 

uplatnění v soukromém sektoru. Ředitel č. 1 závěrem uvedl, že důležité je chtít, začít 

a vytrvat. Dále poukázal, že zavedení systému se vždy nesetká pouze s kladným přijetím. 

V případě, že bude někdo systém zesměšňovat, tak je dle jeho názoru důležitá důslednost 

a vytrvalost, aby nedošlo k následné devalvaci ze strany zaměstnanců školy. Při celkovém 

řízení musí být především pokora. Ředitel č. 1 také uvedl, že řízení a nastavování systému 

v organizaci není nikdy ve finální podobě, neboť je v každé situaci možné vymyslet „lepší“ 

řešení. 

Ředitel č. 3 uplatňuje ve škole manažerské řízení s využitím spíše jednodušších metod 

řízení (např. minutový manažer, mini-maxové metody). Ve škole je nastaveno systémové 

řízení, přičemž je pravidelně zpracováván dlouhodobý záměr obsahující základní 

strategické cíle a 3 základní oblasti (zkvalitňování výuky, pedagogická a ekonomická 

oblast). Každá z těchto oblastí obsahuje 7 dílčích bodů. Dlouhodobý záměr je zpracováván 

jednou za 4 roky. Ze zpracovaného dlouhodobého záměru vyplývají trvalé tlaky 

na modernizaci výuky a zkvalitňování ŠVP (zavedení modulových prvků) – provázání 
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teorie s praxí do komplexní zkoušky, zároveň je využíváno multifunkční multikriteriální 

hodnocení. Takové hodnocení slouží rovněž jako podklad pro kvalitu školy.  

2. oblast: kritéria hodnocení a evaluační nástroje hodnocení kvality školy 

Hlavní otázky 

• Jakou máte zkušenost s nastavením evaluačních nástrojů a kontrolních 

mechanismů? 

• Některé školy se mohou v praxi setkávat s problémem, jak nastavit kritéria, 

aby hodnocení bylo skutečně efektivní. Kde si myslíte, že školy mohou narazit? 

Mezi nejčastější využívané evaluační nástroje patří dotazníkové šetření, pozorování, 

rozhovory, provádění SWOT analýzy, analýzy rizik, spolupráce s pedagogickými 

pracovníky, zaměstnanci školy, žáky školy, absolventy školy, vnějším okolím. 

Na uvedeném se shodli všichni dotazovaní ředitelé. Ředitel č. 1 spolupracuje 

při vyhodnocení kvality se všemi zaměstnanci školy včetně vedoucích odborného výcviku. 

Dochází k podrobnému komplexnímu rozboru školního roku z několika oblastí 

(vzdělávání, výsledků vzdělávání, personální, provozní, ekonomické, řízení kvality, řízení 

změny, materiální, vyhodnocení dalších a doplňkových aktivit, bonusové programy, 

spolupráce, vyhodnocování problémových žáků apod.). Pokladem jsou podrobné výsledky 

u maturit, závěrečné zkoušky, docházka, výsledky zkoušek „na nečisto“, socializační 

aktivity, integrační kurzy, preventivní programy apod. Škola vyhodnocuje důvody 

předčasných odchodů žáků. Ve škole jsou v nabídce rovněž obory vzdělání kategorie L 

(navazující nástavbové studium). S ohledem na systém H–L (možnost absolvovat 

učňovské vzdělávání až po dosažení maturitní zkoušky – tzv. nástavbové vzdělávání) škola 

poukazuje na možnost vyhodnocování výsledků vzdělávání v tomto modelu. Dochází tak 

ke zpětné vazbě přímo na škole. Ředitel č. 2 se zaměřuje na zaměstnance (výchovně 

vzdělávací oblast, materiální vybavení školy, ekonomickou všeobecnou část, připomínky), 

žáky školy (výuka, ostatní), okolní prostředí školy (marketing, zpětná vazba k žákům 

během praktického vyučování, soutěže – cechy, společenstva, zaměstnavatelé) 

při respektování Kritérií hodnocení ČŠI. Z rozhovoru s ředitelem č. 2 vyplynulo, že jedním 

ze zásadních kritérií je spolupráce s firemním sektorem, např. zapojení žáků do firemního 
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procesu (projektové dny) a motivující faktory. Co se může na první pohled zdát 

jako sekundární, má pro kvalitu školy zásadní vliv. Ředitel č. 3 je názoru, že odborná škola 

by měla sledovat umístění žáků v odborných soutěžích (avšak dle druhu školy a oboru), 

účast ve sportovních aktivitách, komunikační kompetence, kvalitu vzdělávacího procesu 

dle kritérií ČŠI, vytváření vlastních učebních pomůcek (př. výukové video), ctění 

řemeslných tradic (technologie), používání nových metod, mezinárodní spolupráci, 

spolupráci se základními školami, spolupráci s cechy a dalšími organizacemi. 

S ohledem na skutečnost, že některé školy se mohou v praxi setkávat s problémem, 

jak uchopit kritéria hodnocení a nastavit systém ve škole, tak byla této otázce rovněž 

věnována pozornost. Ředitelé jsou názoru, že některé školy se mohou skutečně setkat se 

složitým nastavením kritérií. Nejsou však názoru, že by jim v tom mohla pomoci externí 

firma. Ředitel č. 1 uvedl, že problém může být například nižší úspěšnost u maturit 

ve srovnání gymnázia a střední školy, přičemž uvedené srovnání není relevantní s ohledem 

na ŠVP a zaměření středních odborných škol. Školy se tak mohou ubírat pouze 

k hodnocení výsledků žáků a může docházet k jejich zneužívání. Toto zploštění poté 

nedává smysl. Systém si musí dle pohledu ředitele č. 1 vybudovat škola s přímým 

vztahem. Ředitel č. 3 uvedl, že externí firma nezná vnitřní charakteristiku a chování školy, 

které jsou pro hodnocení zásadní. Ředitel č. 2 doplnil, že externí firma nepronikne 

do organizace. Možná by externí firmy mohly být využité tam, kde je jednoduchá 

organizace a jasné fungování školy (zaměření), ale u odborných škol nikoli. 

3. oblast: bariéry pro implementaci a realizaci managementu kvality 

Hlavní otázky 

• Co bylo pro Vás nejsložitější, když jste management kvality ve škole nastavovali? 

• Jaké jsou nejčastější překážky, se kterými se během hodnocení kvality setkáváte? 

• Myslíte si, že vliv zřizovatele nebo zavedení jednoznačné metodiky do praxe může 

školám usnadnit jejich práci při řízení kvality? 

Ředitel č. 1 shledává jednoznačně za nejsložitější v průběhu implementace systému 

managementu kvality chtít, začít a vytrvat, zejména u negativního ohlasu pedagogických 

pracovníků. Ředitel č. 2 na uvedené prakticky navázal, když sdělil, že někteří 



 

78 

 

z pedagogických pracovníků vnímali proces řízení kvality za čistou formálnost. Ředitel 

č. 3 uvedl za nejtěžší sdělit pedagogickému sboru, že „není pedagogem“, ale má cíl. 

Ředitel č. 1 na předmětné navázal, když uvedl, že bariérou při implementaci systému může 

být skutečně učitel ve smyslu schopnosti přijmout změnu po profesní stránce, ale také 

z pohledu lidského vnímání. Dále je z jeho pohledu za překážku považována nedostatečná 

metodická opora. Dle jeho názoru by určitá metodika mohla být školám nápomocna 

za předpokladu srozumitelnosti bez jakéhokoli direktivního přístupu. Ředitel č. 2 

se domnívá, že bariéry mohou být nevědomost, jakým způsobem řízení kvality uchopit, 

postoj zaměstnanců, pouhá formálnost, celkové vnímání a absence metodické opory. 

Za bariéru je ředitelem č. 3 naopak považována zbytečná administrativa (která brání 

např. využití času na komplexní řízení kvality), časové možnosti a často měnící se 

legislativa.  

Ačkoli metodika nebo školení nedají systém, nevytvoří ho, tak může předložit náměty, 

proto ředitel č. 1 vidí vytvoření metodiky jako možnou podporu školám při zavádění 

jednotlivých procesů. Ředitel č. 2 je rovněž názoru, že zpracování jednoznačné centrální 

metodiky, tedy stručného, jasného a přehledného dokumentu jako pomůcky by mohlo být 

vhodné. Dále doplnil, že shledává za příhodné vytvoření informačního systému s možností 

zadání vstupních dat s možností následného vyhodnocení. Ředitel č. 2 k tomu uvedl 

zkušenost ze zahraničí; zavedené jednotné pokyny pro řízení kvality, nastavená 

strukturovanost po formální stránce a vyhodnocování totožných oblastí. Výsledky z šetření 

jsou poté dostupné, ale pouze pro státní sektor a školy, nikoli pro širokou veřejnost. S takto 

nastavenými procesy může docházet k inspiraci mezi školami a různými oblastmi (příklady 

dobré praxe) se značnou minimalizací eventuálního zneužití výsledků šetření k náboru 

žáků. 

Co se týká legislativního ukotvení, tak to nebylo shledáno zcela pozitivně, neboť povinnost 

vyplývající z právních předpisů má tendenci způsobovat pouze formální splnění 

požadovaného bez přidané hodnoty. Z rozhovorů rovněž vyplynulo, že příliš legislativních 

povinností spíše školy administrativně zatěžuje. 
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5 Vyhodnocení a interpretace výstupů šetření 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Současná právní úprava stanoví školám povinnost provádět autoevaluaci ve škole, nicméně 

bližší podmínky legislativně upraveny nejsou. Při vyhodnocení jednotlivých dotazníků 

bylo zjištěno, že školy ve většině případů (10:4) mají nějaký systém řízení kvality ve škole 

vytvořen, a to i přes skutečnost, že ve 12 případech školy nevyužívají žádný z modelů 

řízení kvality (např. ISO normy, CAF). Nicméně ne všichni dotazovaní jsou názoru, 

že management kvality a nastavený systém je pro poskytování kvalitního vzdělávání 

důležitý. Pouze 9 dotazovaných považuje nastavení systému pro poskytování kvalitního 

vzdělávání za důležité nebo klíčové. Na základě obdržených výsledků je ale zřejmé, 

že všichni respondenti, kteří mají ve škole systém nastavený, mají také jasně definovaná 

kritéria pro řízení kvality ve škole. Nezávisle tedy na jejich názoru, zda je nastavení 

systému důležité nebo ne, tak dosahují určitých výsledků v souvislosti s nastaveným 

a řízeným systémem. Co se týká škol, které provádí pouze zákonné minimum provádět 

autoevaluaci ve škole, tak výsledky jsou následující. Celkem 2 školy provádějící pouze 

vlastní hodnocení školy nemají jasně definovaná kritéria pro hodnocení kvality ve škole. 

Zajímavé je, že respondenti současně uvedli, že neshledávají řízení kvality a nastavení 

systému pro poskytování kvalitního vzdělávání za důležité. V tomto případě je otázkou, 

zda skutečně dochází k naplnění účelu autoevaluačních procesů, které by měly vést 

ke zlepšování a k rozvoji školy tak, jak uvádí Vašťatková (2011). Cílem vlastního 

hodnocení by zcela jistě mělo být dosahování určité kvality. Tyto dvě školy se shodují 

v otázce týkající se možných bariér při implementaci, kterými jsou dle jejich názoru časové 

možnosti a nedostatek personálního zajištění pro rozdělení jednotlivých agend ve škole. 

Jedna z nich navíc uvádí nedostatečnou metodickou oporu. Nad rámec uvedeného je nutné 

zkonstatovat, že oba respondenti se dle jejich odpovědí shodují v tom, že se o přístupy 

k řízení kvality spíše nezajímají. 

V souvislosti s obdrženými výsledky předmětného šetření je možné shledat, že vnímání 

managementu kvality je u jednotlivých ředitelů rozdílné. Někteří ho považují za důležitý 
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a hodnotný, nicméně stále je tu i skupina ředitelů, kteří danou problematiku vidí opačným 

způsobem. 

Dotazníkovým šetřením byla dále posuzována otázka nastavení kritérií hodnocení 

a souvisejících evaluačních nástrojů. Mezi hlavní hodnotící kritéria, která převažovala patří 

kvalita pedagogického sboru, vzdělávací výsledky žáků, spolupráce s vnějšími subjekty, 

koncepce a rámec školy a výuka s materiálním zabezpečím školy. Z uvedeného vyplývá, 

že ředitelé škol jsou ve shodě s doporučujícími kritérii hodnocení ČŠI s názvem Kritéria 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021, 

č. j. ČŠIG 2146/20-G21. Pokud mají školy nastavená kritéria hodnocení, následuje otázka, 

jakým způsobem je možné předmětná kritéria hodnotit, tzn., jaké zvolit evaluační nástroje. 

Nejčastěji využívaným evaluačním nástrojem v dotazovaných školách je rozhovor, 

následují třídní schůzky, hospitační dokumentace a dotazníky. Dotazníky však uvedlo 

pouze 10 škol z 14 zapojených do dotazníkového šetření. Dále 9 ředitelů využívá analýzu 

dokumentace školy, 8 pozorování a stejný počet provádí SWOT analýzu. Zavedení těchto 

evaluačních nástrojů do praxe škol je rovněž v souladu s doporučením Chvála (2018). 

Na první pohled je ale zřejmé, že školy nevyužívají evaluačních nástrojů zcela plně. 

Např. SWOT analýza je jednoduchým strategických nástrojem znázorňujícím slabé 

stránky, silné stránky, příležitosti a případná ohrožení. V případě dotazníků nebo anket 

mohou být zjišťovány vazby, názory a vztahy, které nejsou viditelné a v průběhu 

rozhovoru, který není anonymní, nemusí být odhaleny. Šetření poukázalo na skutečnost, 

že některé školy využívají jen základních evaluačních nástrojů jako je např. pozorování, 

rozhovor nebo analýza dokumentů školy, což se může týkat také pouze zákonných revizí 

školního kurikula. Využívání evaluačních nástrojů je v některých případech závislé 

na spolupráci s dalšími osobami, příp. subjekty. Šetření ukázalo, že školy spolupracují 

s dalšími osobami, nejvíce s pedagogickými pracovníky, s nimiž kooperuje každá škola, 

která se dotazníkového šetření zúčastnila. Ovšem s žáky školy spolupracuje 12 škol, 

se školskou radou pouze 10. Poté byla vykázána nějaká spolupráce s dalšími zaměstnanci 

školy, zákonnými zástupci, veřejností a s absolventy školy. Součinnost s absolventy školy 

při autoevaluaci uvedli pouze 4 respondenti, ačkoli znakem kvalitní školy je dle názoru 

respondentů právě uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Z uvedeného vyplývá, že ačkoli 

je uplatnitelnost absolventů na trhu práce znakem kvalitní školy, tak zřejmě není školou 
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až v tak vysoké míře sledována. Školy mohou sledovat uplatnitelnost absolventů rovněž 

dle statistických údajů, nicméně nejedná se o přímý kontakt s bývalými žáky školy 

a informace mohou být zavádějící. 

Prostřednictvím dotazníků byly sledovány také možné bariéry při implementaci 

a samotném řízení kvality. Nejčastěji označovanou překážkou pro nastavení řízení kvality 

ve škole je nedostatek personálního zajištění pro rozdělení jednotlivých agend a též časové 

možnosti ředitelů škol, dále byla uváděna nedostatečná metodická opora, nedostatek 

financí a roztříštění sledovaných parametrů. Vzhledem k tomu, že celkem 2 ředitelé uvedli, 

že se spíše o řízení kvality nezajímají, tak možnou bariérou je také zájem o danou 

problematiku, neboť, pokud není zájem, nemůže ani dojít k efektivnímu nastavení a řízení. 

Dostupné odpovědi znázorňují, že školám by mohlo při řízení kvality pomoci zavedení 

jednoznačné metodiky, ale rovněž absolvování specializovaného školení a workshopů 

nebo podpora zřizovatele či MŠMT, příp. také „snížení omezovacích prvků“. Legislativní 

ukotvení problematiky bylo vnímáno ve většině případů spíše nesouhlasně.  

Vyhodnocení hypotéz 

V první fázi výzkumného setření byly nastaveny hypotézy. 

„Většina dotazovaných ředitelů se zajímá o přístupy k řízení kvality.“ (H¹) 

Předmětnou hypotézu bylo možné vyhodnotit na základě odpovědi na položenou otázku 

č. 1 vytvořeného dotazníku, která směřovala na zjištění zájmu o uvedenou problematiku. 

Výsledky šetření prokázaly, že celkem 12 respondentů (10 – rozhodně ANO, 2 – spíše 

ANO) z celkových 14, kteří na dotazník odpověděli, uvedlo, že se o přístupy a postupy 

týkající se řízení kvality zajímají. Při hodnocení bylo tedy zjištěno, že se skutečně většina 

dotazovaných ředitelů zajímá o přístupy k řízení kvality. Celkem 12 respondentů se 

o přístupy k řízení kvality zajímá oproti pouhým dvěma, kteří se o téma spíše nezajímají. 

Hypotézu č. 1 bylo tedy možné v souladu s výsledky šetření potvrdit. 

„Školy s více než 450 žáky mají zpracovaný systém řízení kvality.“ (H²) 

Tuto hypotézu bylo možné vyhodnotit na základě odpovědi na položenou otázku č. 2 

s posouzením velikosti školy dle počtu žáků. Při hodnocení výsledků bylo konkrétně 
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zjištěno, že 10 respondentů, kteří mají nastavený systém řízení kvality pochází ze škol 

s více než 450 žáky. Výsledky dotazníkového šetření reflektují následující tabulky. 

Tabulka 5: Vyhodnocení nastaveného systému řízení kvality – ANO 

Počet škol Velikost školy Nastavený systém 

1 škola do 450 žáků ANO 

4 školy 451–700 žáků ANO 

2 školy 701–1000 žáků ANO 

3 školy nad 1000 žáků ANO 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6: Vyhodnocení nastaveného systému řízení kvality – NE 

Počet škol Velikost školy Nastavený systém 

4 školy do 450 žáků NE 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků šetření je zcela zřejmé, že školy s více než 450 žáky mají skutečně systém 

řízení kvality zpracovaný (včetně jedné, která má ve škole méně než 450 žáků). 

Ve školách, které uvedly, že ho zpracovaný nemají, se vzdělává méně než 450 žáků. 

Hypotézu č. 2 je tedy možné dle výsledků dotazníkového šetření rovněž označit 

jako potvrzenou. 

„Ředitelé s víceletou praxí v této funkci považují řízení kvality ve vzdělávání za velmi 

důležité. (víceletá praxe je považována za více než 10 let ve funkci)“ (H³) 

Hypotézu č. 3 bylo možné posoudit na základě odpovědi na otázku č. 5 v návaznosti 

na délku působení ředitele školy ve funkci. Při hodnocení výsledků bylo zjištěno, že ne 

všichni ředitelé, kteří působí ve funkci ředitele školy více než 10 let, shledávají řízení 

kvality a nastavení systému managementu kvality pro poskytování kvalitního vzdělávání 

za velmi důležité. Mezi respondenty bylo celkem 6 ředitelů s působením ve funkci ředitele 

školy déle než 15 let. Z této skupiny respondentů byly zaznamenány jednotlivé odpovědi 

na bodové škále od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, klíčové) následovně: 1 respondent 

– míra důležitosti „1“, 1 respondent – míra důležitosti „2“, 2 respondenti – míra důležitosti 

„3“, 1 respondent – míra důležitosti „4“ a 1 respondent – míra důležitosti „5“. 
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Dotazníkového šetření se dále zúčastnilo celkem 7 ředitelů škol s působením ve funkci 

ředitele školy mezi 11 a 15 lety. Z této skupiny respondentů byly zaregistrovány odpovědi 

na bodové škále od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, klíčové) takto: 1 respondent – míra 

důležitosti „2“, 3 respondenti – míra důležitosti „4“ a 3 respondenti – míra důležitosti „5“. 

Výsledky šetření reflektuje následující grafické znázornění.  

Graf 22: Míra důležitosti řízení kvality a nastavení systému managementu kvality    

pro poskytování kvalitního vzdělávání dle názoru ředitelů škol 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že ne všichni považují řízení kvality za velmi důležité 

pro poskytování kvalitního vzdělávání. Názory byly různé a nebylo prokázáno, že všichni 

ředitelé s víceletým působením ve funkci by management kvality považovali za velmi 

důležitý.  

Hypotéza č. 3 byla na základě výsledků šetření vyvrácena. 

5.2 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů 

Před zahájením výzkumného šetření byly mimo jiné vytyčeny výzkumné otázky, které jsou 

přiblíženy ve spojení s výsledky šetření níže.  
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Vyhodnocení výzkumných otázek 

„Jak vnímají management kvality ředitelé příslušných škol?“ (VO¹) 

Na základě absolvovaných rozhovorů bylo zjištěno, že ředitelé škol vnímají management 

kvality jako velmi důležitý a hodnotný nástroj pro dosahování stanovených cílů a úspěchů. 

Zpracovávání strategických dokumentů, nastavení jasně definovaných procesů a metod 

řízení, zapojení dalších osob do řízení kvality, kritéria hodnocení, evaluační nástroje, 

vyhodnocování, stanovení opatření a sledování fungování školy by mělo být v dnešní 

společnosti nezbytnou součástí školy. Školy, které nemají nastavený systém, nemohou 

dle názoru jednotlivých ředitelů dosahovat až takové kvality jako školy, které školu 

strategicky řídí, a to ve všech sledovaných oblastech. V minulosti bylo řízení kvality 

(podmínky pro provádění autoevaluace) blíže legislativně ukotveno. Školy měly konkrétně 

povinnost zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy s vymezením obsahových 

náležitostí. Ředitelé škol se téměř shodují na tom, že pokud by management kvality byl 

obsahem platných právních předpisů, tak by nemuselo být přihlédnuto k jednotlivým 

specifikům každé školy a došlo by k pouhému formalismu. Nastavení systému musí 

vycházet z individuálních potřeb školy při zachování pozitivního přístupu. ISO normy 

nebyly shledány ve všech ohledech za přínosné právě s ohledem na rozdíly škol 

jako je jejich velikost nebo složitější organizační členění. Pozitivní přínos pro praxi 

v odborném školství nemá dle jejich názoru až takovou váhu oproti velké administrativě 

nebo možným vynaloženým finančním prostředkům. Všichni dotazovaní ředitelé škol, 

kteří absolvovali polostrukturované rozhovory, mají funkčně propracovaný management 

kvality a přistupují k němu velmi zodpovědně. Řízení kvality je nezbytnou součástí 

fungování dotazovaných škol. Dochází tak nejen k efektivnímu řízení, ale také 

k naplňování potřeb a stanovených cílů, vyplývajících nejen z výchovně vzdělávací 

činnosti školy.  

„Jaká kritéria pro hodnocení kvality vzdělávání a jaké nástroje jsou ve vybraných školách 

uplatňována?“ (VO²) 

Výzkumná otázka č. 2 vychází ze skutečnosti, že nastavená kritéria a používané evaluační 

nástroje jsou základním kamenem pro řízení kvality ve vzdělávání. Evaluační nástroje úzce 

souvisí se stanovenými kritérii, čímž se jedná o dvě neoddělitelné složky úspěchu.  
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Při hodnocení polostrukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že každý ze zapojených 

ředitelů škol do výzkumu řídí školu odlišným způsobem, využívá rozdílné metody řízení 

kvality. I přes tuto skutečnost bylo ale zjištěno, že systém mají účelně nastavený a stojí si 

za ním. Navzdory odlišným postupům dochází k nastavení obdobných kritérií hodnocení 

a souvisejících evaluačních nástrojů. V některých případech dochází například k rozdílné 

preferenci, ale sledované oblasti jsou velmi podobné. Jedná se zejména o výchovně 

vzdělávací proces, výsledky žáků v průběhu vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce, oblast pedagogických pracovníků, personální 

zajištění (kvalifikovanost, aprobace, odbornost, přístup), provozní záležitosti, ekonomická 

oblast, řízení kvality, materiální zabezpečení, motivace žáků, motivace zaměstnanců, 

revize školních dokumentů, školní a mimoškolní aktivity. Doporučující kritéria hodnocení 

ČŠI s názvem Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní 

rok 2020/2021, č. j. ČŠIG 2146/20-G21, jsou při jednotlivých procesech respektována, 

ale školy využívají další hodnotící oblasti nad rámec výchovně vzdělávací činnosti, 

např. zmíněné školní a mimoškolní aktivity dle výsledků vlastního šetření z pohledu 

jednotlivých žáků. Využívají tak vlastní subjektivní kritéria, která jsou pro školu důležitá 

při respektování jejich stanovené strategie. Evaluační nástroje jsou ve školách nastavené 

rovněž obdobným způsobem. Nejčastěji využívanými nástroji jsou SWOT analýza, 

analýza rizik, dotazníkové šetření, anketa, pozorování, hospitace, rozhovor, třídní schůzky, 

besedy, analýza školních dokumentů. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o zavedené 

metody, mající svá opodstatnění a jsou praktickými zkušenostmi ověřeny. Sběr dat by měl 

být prováděn ve spolupráci nejen s pedagogickými pracovníky, dalšími zaměstnanci školy, 

ale také s absolventy školy nebo s širokou veřejností (firmy, cechy). Ředitelé škol 

neshledávají za příliš účelné a vhodné využít služeb externích organizací na nastavení 

nejen kritérií hodnocení, ale také implementaci managementu kvality do prostředí škol 

s ohledem na specifika příspěvkových organizací a nemožnosti této firmy proniknout 

do života konkrétní školy.  

„Jaké bariéry shledávají ředitelé škol při implementaci systému řízení kvality?“ (VO³) 

Při výzkumném šetření bylo zjištěno, že ředitelé škol shledávají při implementaci 

managementu kvality několik zásadních bariér. Jednou z těchto bariér je velká 
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administrativní zátěž vyplývající z legislativních požadavků a kontrolních orgánů, 

s čímž úzce souvisí omezené časové možnosti. Za druhou bariéru lze označit postoj 

zaměstnanců, kteří nemusí pozitivně přijmout nově zavedená pravidla a procesní 

požadavky, které mají zásadním způsobem vliv na jejich práci. Z provedeného šetření také 

vyšlo najevo, že překážkou pro některé školy může být složitost systému a dezorientace 

v tom, jakým způsobem vhodně nastavit kritéria hodnocení, evaluační nástroje a celkové 

pojetí problematiky. Na uvedené navazuje další možná překážka, kterou je skutečnost, 

že v současné době neexistuje jasně vymezující metodická opora pro oblast školství. 

Poslední uváděnou bariérou pro zavedení řízení kvality je zájem a odhodlání. Zavedení 

povinnosti do právních předpisů a povinné každodenní praxe bylo vnímáno spíše 

negativně. Jednotlivé bariéry nelze zcela vymazat a některé z nich jsou neřešitelnou 

záležitostí (např. legislativní změny). Nicméně zapojení ředitelé jsou názoru, že existuje 

několik způsobů, které by mohly jejich práci usnadnit. 

Výsledky šetření prokázaly, že nastavení managementu kvality má dopad pro celou 

organizaci. Cíle kvality by zcela jistě měly být implementovány do strategických cílů 

školy. Důležitým faktorem je zapojení odpovědnosti a vlivu lidských zdrojů do samotného 

řízení kvality. Uvedené je také v souladu s odbornou literaturou [např. Heller (2002)]. 
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6 Návrhy a doporučení 

Empirická část diplomové práce byla zaměřena na dotazníkové šetření, ale rovněž 

na polostrukturované rozhovory, při kterých byly zjišťovány prohlubující informace 

týkající se managementu kvality ve vzdělávání. Z provedeného dotazníkového šetření 

vyšlo najevo několik faktických informací:  

- 2 ředitelé (z celkem 14 dotazovaných, tj. 14 %) se spíše nezajímají o přístupy 

k řízení kvality, 

- 4 ředitelé (z celkem 14 dotazovaných, tj. 29 %) nemají ve škole nastavený systém 

managementu kvality a zpracovávají pouze zákonné minimum – autoevaluaci, 

- někteří z dotazovaných ředitelů si nemyslí, že by nastavení systému bylo 

pro poskytování kvalitního vzdělávání důležité, 

- nejvíce ředitelů (celkem 13 z 14 dotazovaných) si myslí, že znakem kvalitní školy 

je uplatnění absolventů na trhu práce, 

- 2 ředitelé (z celkem 14 dotazovaných, tj. 14 %) nevyužívají jasně definovaná 

hodnotící kritéria pro řízení kvality ve škole, 

- ve školách nejsou nastaveny plně evaluační nástroje (některé ze škol uplatňují 

pouze pozorování, třídní schůzky a hospitační dokumentaci), 

- spolupráci při provádění vlastního hodnocení školy s absolventy školy a veřejností 

označili pouze 4 ředitelé (z celkem 14 dotazovaných, tj. 29 %), 

- 5 ředitelů (z celkem 14 dotazovaných, tj. 36 %) nezpracovává žádné další 

dokumenty nad rámec povinné výroční zprávy, 

- uváděné překážky pro zavádění nebo realizaci systému managementu kvality 

ve škole jsou: nedostatek personálního zajištění pro rozdělení jednotlivých agend 

ve škole, časové možnosti, nedostatečná metodická opora, nedostatek financí, 

roztříštění sledovaných parametrů. 

Provedenými polostrukturovanými rozhovory bylo dosaženo rozšiřujících informací 

od ředitelů škol, kteří mají management kvality ve škole implementovaný a dostává se jim 

tak zpětná vazba nejen od pedagogických pracovníků, žáků, ale také od široké veřejnosti. 

Zúčastněné školy získávají zavedeným šetřením data, se kterými dále pracují 
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během vyhodnocování procesů a nastavování opatření pro dosahování lepších výsledků 

nejen ve výchovně vzdělávací oblasti. 

Na základě zjištěných údajů lze stanovit doporučení pro navýšení úrovně managementu 

kvality následovně: 

- zvýšit zájem o danou problematiku, 

- absolvovat cíleně zaměřená školení (orientovaná spíše prakticky, tzn. workshopy), 

- zřídit ve škole tzv. pracovní skupinu zaměřující se na řízení kvality (rozdělit 

kompetence), 

- nastavit ve škole systém managementu kvality nad rámec zákonného minima 

a postupně ho zavádět s ohledem na lidské zdroje a postoj zaměstnanců, 

- pravidelně zpracovávat strategické dokumenty (plán rozvoje školy, dlouhodobý 

záměr apod.), 

- definovat a zavést hodnotící kritéria a evaluační nástroje, 

- nesoustředit se během tvorby kritérií pouze na vzdělávací výsledky žáků, 

ale nastavit kritéria komplexně včetně dílčích souvisejících činností školy 

(např. rozšíření spolupráce, školní a mimoškolní aktivity), 

- aplikovat ve škole např. SWOT analýzu, analýzu rizik, Demingův zlepšovací 

systém PDCA, případně další dostupné metody, 

- inspirovat se v přístupech k řízení kvality a příručkách k nim zavedeným 

(např. ve veřejně dostupné příručce CAF aplikovatelné na veřejný sektor 

nebo v modelu excelence EFQM z hlediska přístupu k hodnocení kvality), 

- využívat dalších evaluačních nástrojů nad rámec základních (pozorování, třídní 

schůzky a hospitační dokumentace), tedy např. dotazníkového šetření směrem 

k žákům, pedagogickému sboru, absolventům školy, dále provádět ankety 

nebo analýzy dokumentace školy, rozhovory, besedy a využívat metody zaměřené 

na reflexi učitele, 

- spolupracovat s dalšími osobami a subjekty, zejména s absolventy škol a veřejností 

(včetně firemního prostředí a dalších sdružení – cechy). 

Z hlediska administrativní zátěže, která bez pochyb na školách existuje, je složité najít 

takové řešení, aby školy s nadšením zaváděly nové postupy, které s sebou jistě přináší další 
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administrativní povinnosti. Nicméně škola připravuje žáky na budoucí povolání a je tedy 

důležitým mezníkem nejen v odborně vzdělávací činnosti spojené s výchovou, ale také 

v socializačních a dalších propojených oblastech, které s sebou vzdělávání přináší. 

Z uvedeného důvodu by školy měly najít takové řešení, aby dosahovaly určité kvality 

nejen s ohledem na účel školy jako takové, ale rovněž s vlivem na její vnější okolí. 

Nejčastěji uváděným znakem kvalitní školy byla v dotazníkovém šetření uplatnitelnost 

absolventů na trhu práce, ale z výzkumu vyplynulo, že pouze zlomek škol s absolventy 

dále spolupracuje. Jak tedy školy zjišťují a ověřují uplatnitelnost absolventů na trhu práce, 

když mezi nimi neexistuje úzká spolupráce? Z uvedeného je zcela zřejmé, že nastavení 

procesů má svůj smysl a jistou provázanost. Předmětné se například týká i skutečnosti, 

že některé ze škol nemají jasně definovaná kritéria hodnocení, ale zároveň respondenti 

uvedli, že se o danou problematiku nezajímají. V tomto ohledu je nutné zmínit, 

že v případě nezájmu o danou problematiku lze zcela vyloučit optimální nastavení kritérií 

a evaluačních nástrojů. Co se týká bariér spojených s přístupem pedagogických pracovníků 

včetně dalších zaměstnanců školy, tak může například pomoci úzká spolupráce, jasné 

definování požadavků, zavádění „po dávkách“, tedy postupně, nikoli provádět změnu 

ze dne na den, implementace motivačních prvků, začlenění všech zaměstnanců do řízení 

kvality, vytváření bonusů a možnost širšího profesního rozvoje tak, aby docházelo 

k oboustrannému uspokojování potřeb. Vytváření školního klima je rovněž důležité. Školní 

klima se ale netýká pouze žáků školy, ale rovněž všech zaměstnanců organizace.  

V souladu s výše uvedenými zjištěními je možné konstatovat, že management kvality má 

svůj smysl a může zásadním způsobem ovlivnit fungování každé školy z hlediska vnitřního 

uspořádání nejen ve spojení s kvalitním vzdělávacím procesem, ale také s ohledem 

na působení školy navenek.  
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Závěr 

První část diplomové práce vznikla studiem odborné literatury. Obsahem této části jsou 

teoretická východiska, na základě nichž, lze shrnout, že management kvality je obecně 

složitým procesem, který je nutné ve společnosti aplikovat v souvislosti s charakteristikou 

vnitřního prostředí organizace, ale také s přihlédnutím na vnější vlivy působící na její 

celkový chod. Školství je oproti výrobnímu sektoru specifickou a odlišnou oblastí, 

nicméně v současné době lze řízení kvality dle nových poznatků a přístupů funkčně 

aplikovat také do prostředí škol a školských zařízení.  

Teoretická východiska byla zaměřena na problematiku vzdělávání a školský vzdělávací 

systém České republiky, odborného školství, kvality obecně, ale také se zaměřením 

na vzdělávání a pohled na kvalitu Českou školní inspekcí. Kvalita byla následně pojata 

v souvislosti se specifickým školským prostředím.  

Učňovské obory jsou nezbytnou součástí vzdělávací soustavy. V úvodu diplomové práce 

byla položena otázka, zda mají školy, které nabízí vzdělávání v oborech vzdělání 

s výučním listem, nastavený systém řízení kvality, případně jakým způsobem tato střední 

odborná učiliště řídí kvalitu školy. V návaznosti na tyto úvodní otázky byl stanoven cíl 

diplomové práce, a to analyzovat, porovnat a vyhodnotit řízení kvality ve středních školách 

a středních odborných učilištích, nabízejících vzdělávání v oborech vzdělání s výučním 

listem, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Poté stanovit doporučení pro navýšení 

úrovně managementu kvality, konkrétně v učňovském školství. V diplomové práci byly 

v souvislosti se zkoumaným tématem stanoveny výzkumné otázky a formulovány 

hypotézy.  

V rámci šetření byl zvolen tzv. smíšený design – kombinace kvantitativního 

a kvalitativního výzkumu. Využito bylo dotazníkového šetření a polostrukturovaných 

rozhovorů se zaměřením na dané oblasti v řízení vzdělávání. 

V diplomové práci došlo k analyzování, porovnání včetně vyhodnocení řízení kvality 

ve výše uvedených středních školách a středních odborných učilištích. 

Na základě provedeného empirického šetření bylo dosaženo nezbytných odpovědí 

na stanovené výzkumné otázky. Výsledky šetření potvrdily celkem dvě hypotézy 



 

91 

 

a vyvrátily jednu hypotézu. V případě hypotéz se jedná o závěry vyplývající z výstupů 

dotazníkového šetření. 

Z výsledků první fáze šetření vyplynulo, že většina škol má jistý systém řízení kvality 

zavedený, ale ve většině případů není využíván žádný z modelů řízení kvality (bylo 

zjištěno, že pouze ve dvou případech je aplikován konkrétní model managementu kvality). 

Co se týká názoru na předmětnou problematiku, respektive pohled na důležitost samotného 

řízení kvality, výsledky nebyly zcela jednoznačné. Sice ve většině případů bylo řízení 

kvality shledáno za důležité, ale stále značný počet z dotazovaných ředitelů nepřikládá 

dané problematice až takový význam. Výsledky šetření ale jasně prokázaly, že tam, 

kde neshledávají řízení kvality za důležité, shodně ani nemají jasně definovaná kritéria 

hodnocení. Avšak v případě, kdy zákonná úprava předepisuje legitimní povinnost provádět 

autoevaluaci ve škole, je nutné, aby docházelo již v počátku k účelnému nastavení 

systému. Jedná se zejména o odpovědi na primární otázky „Co budu hodnotit?“, „Jak to 

budu hodnotit?“. Obdobně rozporuplné výsledky ukázala témata evaluačních nástrojů 

a spolupráce s dalšími subjekty. 

V průběhu šetření bylo zjištěno, že některé z dotazovaných škol využívá pouze snadno 

dostupných základních evaluačních nástrojů, kterými jsou pouze pozorování, rozhovor 

nebo analýza školních dokumentů – např. školního vzdělávacího programu, školního řádu. 

Co se týká spolupráce školy s dalšími subjekty při evaluačních procesech, tak opětovně 

vyvstalo, že ne všichni dotazovaní kooperují se všemi zúčastněnými stranami tak, 

aby docházelo k využitelné zpětné vazbě. Z některých odpovědí je též zcela zřejmé, 

že ani nemůže docházet v těchto školách k funkčním evaluačním procesům, 

neboť z odpovědí u konkrétního dotazovaného např. vyplynulo, že téma řízení kvality není 

stěžejní, jasně definovaná kritéria hodnocení ve škole nejsou, ke kooperaci dochází pouze 

se základními dotčenými subjekty, přičemž v tomto konkrétním případě nebyly v souladu 

ani odpovědi na otázky, které mezi sebou úzce souvisely (např. znak kvalitní školy, kritéria 

hodnocení, evaluační nástroje a spolupráce s dotčenými stranami při hodnocení). 

Na základě uvedených výsledků šetření je možné předpokládat, že v některých dotčených 

školách nemusí docházet k účelně nastavenému systému managementu kvality, příp. také 

k autoevaluaci, která by přinášela skutečné využitelné výsledky šetření. Závěrem je nutno 
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zkonstatovat, že i přes tyto výsledky většina z dotazovaných škol provádí řízení kvality 

a také se danou problematikou zabývá.  

Celkově lze podotknout, že dle výsledků šetření je k implementaci a nastavení systému 

spíše skeptičtější ten, který nevěnuje problematice zájem a provádí ve škole pouze zákonné 

minimum. Je však otázkou, zda je možné, aby taková škola plně využila svůj potenciál 

a dokázala se řízeně adaptovat na měnící se požadavky společnosti s určitou kvalitou. 

Zejména v případě učňovského školství jsou měnící se požadavky velmi aktuálním 

tématem. Jedná se především o velmi rychlý vývoj technologií. Technologie jsou jednou 

z oblastí, na které musí odborně zaměřené školy reagovat okamžitě nad rámec obecných 

změn týkajících se ostatních škol.  

Druhá fáze empirického šetření proběhla prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů 

se zaměřením na stěžejní body v úzké návaznosti na stanovené výzkumné otázky. 

Tato fáze také napomohla k dosažení uceleného stanoveného cíle a získání prohlubujících 

informací k dané problematice od ředitelů škol, kteří strategicky řídí školu a plně využívají 

managementu kvality k dosahování hmatatelných výsledků. Z dosažených výsledků 

absolvovaných polostrukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že řízení kvality má svůj 

smysl a mělo by být důležitou součástí každé vzdělávací organizace. I přes skutečnost, 

že respondenti mají ve škole nastavené rozdílné strategie, tak podstatné měřitelné oblasti 

jsou obdobné a názory se ve většině případech shodují. 

Závěrem lze ve vazbě na cíl diplomové práce konstatovat, že ne všichni respondenti řídí 

školu systémově, respektive nemají nastavený systém managementu kvality. Šetření 

odhalilo, že v nastavení systému jim brání nejen administrativní zátěž, legislativní 

omezení, ale také nedostatečná metodická opora nebo nedostatek zaměstnanců. Zcela jistě 

existuje mnoho vlivů a důsledků, které jsou s nastavením managementu kvality spojené. 

Školám by mohla být nápomocná metodická opora, která by však měla být nastavena 

centrálně. Metodika je zde míněna jako přehledný a jasný dokument obsahující nejen 

hodnotící kritéria, evaluační nástroje, kontrolní mechanismy, ale také způsoby 

implementace managementu kvality do prostředí škol. K 1. 9. 2019 byla zahájena realizace 

projektu České školní inspekce s názvem „Zavádění systému řízení kvality v České školní 
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inspekci“, která by školám mohla přinést jednotnou a potřebnou metodiku zaměřenou 

právě na řízení kvality. 

V souvislosti s výsledky komplexního šetření bylo stanoveno doporučení pro navýšení 

úrovně managementu kvality jako například zvýšit zájem o danou problematiku, zřídit 

pracovní skupinu zaměřující se na řízení kvality ve škole, zavést systém managementu 

kvality ve škole, definovat kritéria hodnocení a stanovit evaluační nástroje, rovněž hledat 

inspiraci a spolupracovat s vnějším prostředím školy. Je zcela zřejmé, že pokud ve školách 

nedojde k případné osvětě, tak autoevaluace může zůstat zákonným požadavkem, 

který je nutné „pouze“ nějakým způsobem splnit. Dosažené výsledky však mohou být 

zcela zásadní pro využitelnost a lepší uchopení pro nastavení systému a implementaci dané 

strategie k dosažení lepších výsledků v budoucnosti. Tomu může napomoci například 

Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo samotný 

zřizovatel školy. 

Řízení kvality ve škole je složitý proces, který je potřebné neustále přizpůsobovat 

s měnícími se požadavky nejen ze strany jednotlivých žáků. Školy, které zavedený 

management kvality mají, tak nepřetržitě svůj systém vyvíjí s ohledem na vnitřní a vnější 

vlivy. Dochází tak k neustálému zlepšování.  

Teoretické poznatky a zkušenosti konkrétních institucí, respektive odborníků z praxe 

s řízením kvality na konkrétním typu škol, jsou zcela jistě přínosem pro případné bližší 

seznámení s touto problematikou v návaznosti na specifické vzdělávací prostředí, 

a to nejen v rámci studovaného oboru Management vzdělávání. 
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Příloha 1 

DOTAZNÍK 

 

1. Zajímáte se o přístupy a postupy týkající se řízení kvality v oblasti 

vzdělávání? 

o rozhodně ANO 

o spíše ANO 

o spíše NE 

o rozhodně NE 

 

2. Máte nastavený systém řízení kvality ve škole?  

o ANO 

o NE, provádíme pouze vlastní hodnocení školy, které je promítnuto ve výroční 

zprávě 

 

3. Pokud máte nastavený systém řízení kvality ve škole, v jakém dokumentu 

ho máte zakotvený? (můžete zadat více odpovědí) 

o Metodický pokyn 

o Vnitřní předpis školy 

o Rámec pro vlastní hodnocení školy 

o Jiné: ………………. 

 

4. Využíváte ve škole některý z následujících modelů řízení kvality? 

o ISO normy 

o TQM (Total Quality Management) 

o Model excelence EFQM (The European Foudation for Quality Management – 

Evropský model excelence) 

o CAF (Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec) 

o Nevyužíváme 

o Jiné: ………………. 
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5. Jak důležité je dle Vašeho názoru řízení kvality a nastavení systému 

pro poskytování kvalitního vzdělávání? Důležitost prosím vyznačte 

prostřednictvím bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, 

klíčové). 

 

nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

 

6. Co je dle Vašeho názoru znakem kvalitní školy? (můžete zadat více 

odpovědí, nejvýše však 5) 

o Výsledky žáků v průběhu vzdělávání 

o Výsledky žáků při ukončování vzdělávání (závěrečná zkouška) 

o Uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

o Zdravé školní klima 

o Dostatečné personální zajištění školy (počtem, kvalifikovaností a aprobací) 

o Profesní rozvoj zaměstnanců školy včetně jejího vedení 

o Zajištěné materiální podmínky školy 

o Hodnocení výsledků školy (řízení kvality školy) 

o Jiné: ………….. 

 

7. Máte jasně definovaná hodnotící kritéria pro řízení kvality ve škole (rovněž 

v rámci autoevaluace)? 

o ANO 

o NE 

 

8. Jaká hodnotící kritéria v rámci řízení kvality, příp. samotné autoevaluace, 

využíváte? (můžete zadat více odpovědí) 

o Koncepce a rámec školy 

o Pedagogické vedení školy 

o Kvalita pedagogického sboru 
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o Výuka 

o Vzdělávací výsledky žáků 

o Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti) 

o Spolupráce s vnějšími partnery 

o Materiálně technické zázemí 

o Ekonomie školy 

o Jiné: ……………………. 

 

9. Využíváte ve škole některé z následujících evaluačních nástrojů? (můžete 

zadat více odpovědí) 

o Pozorování 

o Rozhovory 

o Dotazníky (směrem k žákům, pedagogickému sboru, absolventům školy) 

o Ankety (směrem k žákům, pedagogickému sboru, absolventům školy) 

o Třídní schůzky (sběr dat od zákonných zástupců) 

o Besedy (žáci školy, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci, veřejnost) 

o Metody zaměřené na reflexi učitele 

o Analýza dokumentace školy (ŠVP, školní řád, apod.) 

o Hospitační dokumentace 

o SWOT analýza 

o Demingův zlepšovací cyklus PDCA 

o Jiné: ……………….. 

 

10. Spolupracujete při provádění vlastního hodnocení školy s některými 

následujícími osobami? Spolupráce je zde míněna jako aktivní sběr dat 

v rámci evaluačních nástrojů. (můžete zadat více odpovědí) 

o Žáci školy 

o Absolventi školy 

o Pedagogičtí pracovníci 

o Další zaměstnanci školy 

o Zákonní zástupci 
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o Školská rada 

o Veřejnost 

o Jiné: ……………………….. 

 

11. Zpracováváte ve škole další dokumenty obsahující výsledky autoevaluace 

nad rámec výroční zprávy? 

o ANO 

o NE 

 

12. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání. Prvním kritériem modifikace pro střední odborné 

vzdělávání je Koncepce a rámec školy („Kvalitní škola ví, kam chce 

směřovat a jde úspěšně za svým cílem.“). Prosím označte u předmětného 

kritéria míru důležitosti v rámci bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi 

důležité, klíčové). 

 

nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

 

13. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání. Druhým kritériem modifikace pro střední odborné 

vzdělávání je Pedagogické vedení školy („Ředitel kvalitní školy je vůdčí 

osobností pedagogického procesu.“). Prosím označte u předmětného kritéria 

míru důležitosti v rámci bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi 

důležité, klíčové). 

 

nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

14. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání. Třetím kritériem modifikace pro střední odborné 

vzdělávání je Kvalita pedagogického sboru („Kvalitní školu tvoří kvalitní 



 

105 

 

pedagogové.“). Prosím označte u předmětného kritéria míru důležitosti 

v rámci bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, klíčové). 

 

nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

15. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání. Čtvrtým kritériem modifikace pro střední odborné 

vzdělávání je Výuka („Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím 

výsledkům všech žáků je základem kvalitní školy.“). Prosím označte 

u předmětného kritéria míru důležitosti v rámci bodové škály od 1 

(nedůležité) do 5 (velmi důležité, klíčové). 

 

nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

16. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání. Pátým kritériem modifikace pro střední odborné 

vzdělávání je Vzdělávací výsledky žáků („Kvalitní škola umožňuje každému 

žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem.“). Prosím označte 

u předmětného kritéria míru důležitosti v rámci bodové škály od 1 

(nedůležité) do 5 (velmi důležité, klíčové). 

 

nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

17. ČŠI zpracovává a zveřejňuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání. Šestým kritériem modifikace pro střední odborné 

vzdělávání je Podpora žáků při vzdělávání – rovné příležitosti („Kvalitní 

škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, 

kdo vyžaduje speciální péči.“). Prosím označte u předmětného kritéria míru 

důležitosti v rámci bodové škály od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité, 

klíčové). 
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nedůležité 1 2 3 4 5 velmi důležité 

 

18. Které prostředky ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu považujete 

za nejdůležitější? (můžete uvést více odpovědí, nejvýše však 5) 

o Pravidelné revize dokumentů školy 

o Tvorba individuálních plánů profesního rozvoje učitelů 

o Podpora zavádění nových metod výuky 

o Podpora výměny zkušeností mezi učiteli (např. ukázkové hodiny, besedy) 

o Využití 360° zpětné vazby (vzájemné hodnocení mezi zaměstnanci, rovněž směrem 

k vedení) 

o Motivace žáků ke studiu 

o Podpora žáků při dalších školních a mimoškolních aktivitách 

o Tvorba preventivních plánů při zachycení nežádoucího chování u žáka (záškoláctví 

apod.) 

o Podpora zdravého školního klima ve třídě 

o Podpora zdravého školního klima ve škole 

o Jiné: ……………….. 

 

19. Jaké jsou dle Vašeho názoru překážky pro zavádění nebo realizaci systému 

kvality ve škole? (můžete zadat více odpovědí) 

o Časové možnosti 

o Nedostatek personálního zajištění pro rozdělení jednotlivých agend ve škole 

o Nedostatek financí 

o Nedostatečná metodická opora 

o Jiné: ……………….. 

 

20. Co by podle Vašeho názoru mohlo pomoci školám při implementaci 

managementu kvality do praxe? (můžete zadat více odpovědí) 

o Zavedení jednoznačné metodiky 

o Podpora ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

o Podpora ze strany zřizovatele 
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o Specializované školení, workshopy 

o Jiné: ……………………. 

 

21. Myslíte si, že povinnost provádět vlastní hodnocení školy by mělo být blíže 

legislativně ukotveno? (např. povinnost zpracovávat zprávu o vlastním 

hodnocení školy včetně jejího obsahu, implementace systému managementu 

kvality ve škole, pravidelně zpracovávat strategické dokumenty aj.) 

o rozhodně ANO 

o spíše ANO 

o spíše NE 

o rozhodně NE 

Otázky identifikační  

22. Kolik Vám je let? 

o do 40 let 

o 41 - 50 let 

o 51 – 60 let 

o více než 60 let 

 

23. Jak dlouho působíte ve funkci ředitele školy? 

o 1 – 5 let 

o 6 – 10 let 

o 11 – 15 let 

o více než 15 let 

 

24. Jak velkou školu s ohledem na počet žáků řídíte? 

o do 450 žáků 

o 451 – 700 žáků 

o 701 – 1000 žáků 

o nad 1000 žáků 
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25. Kolik žáků se v současné době ve Vaší škole vzdělává v oborech vzdělání 

kategorie E, H, tedy s možností získání výučního listu? 

o do 100 žáků 

o 101 – 300 žáků 

o 301 – 500 žáků 

o nad 500 žáků 

 

26. Kolik oborů vzdělání v kategorii E, H Vaše škola aktivně nabízí? (týká se 

vzdělávání ukončeného výučním listem) 

o 1 obor vzdělání 

o 2 – 3 obory vzdělání 

o 4 – 5 oborů vzdělání 

o více než 5 oborů vzdělání 

 

 

 

 

 


